COMO SER ORIENTADO?
“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que
é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra”. (2 Timóteo 3.16-17)
UMA ÉPOCA CONFUSA
Há pouco tempo houve uma reportagem mostrando a quantidade de pessoas que, após os 30 anos, passaram a rever a decisão profissional da sua vida. Coincidência ou não isso aconteceu com uma geração que não
foi educada com a figura masculina em casa, tendo em vista o grande número de divórcios e de pessoas
criadas somente pela mãe. É claro que a mãe é uma figura essencial e importante para o crescimento de um
ser humano, mas é inegável o papel orientador da figura paterna. Sendo assim, como uma pessoa pode ser
orientada e ensinada em uma época tão confusa e sem referência? Uma das respostas está na carta de Paulo
ao seu filho na fé, Timóteo.
AS ESCRITURAS SÃO INSPIRADAS
Muitos cientistas e teóricos da atualidade, baseados na razão humana e materialista, procuram deslegitimar
a verdade absoluta da inspiração divina das Escrituras, ou seja, da certeza de que tudo o que está escrito na
Bíblia é verdadeiro e infalível. A mente carnal não pode compreender isso, porque, como toda e qualquer
doutrina, trata-se de um ensinamento dado pelo Espírito Santo. Paulo exorta os cristãos da igreja de Corinto
sobre a necessidade de diferenciar os ensinos carnais e os espirituais (I Coríntios 2.14-15). Assim, para que
possamos compreender a veracidade das Escrituras, é preciso passar pelo novo nascimento e ter o coração
regenerado (gerado novamente). Por isso, Paulo não está ensinando algo novo a Timóteo e sim,
relembrando-o para que possa fazer uma aplicação ao seu coração.
AS ESCRITURAS SÃO ÚTEIS PARA NOS ORDENAR
A inspiração divina, ou seja, a certeza de que sua origem vem de Deus e, por isso, é verdadeira, nos ajuda a
ter uma referência confiável e legítima. Ainda que eu não tenha tido a oportunidade de desfrutar da boa referência de pai ou mãe, ou recebido um conselho de alguém mais velho, posso ser orientado por meio da Palavra de Deus. Se nos apegarmos às suas verdades, teremos orientação para todas as nossas escolhas. Isso
ocorre porque o Espírito Santo atua para trazer à memória os ensinos dados por Jesus e por sua Palavra
poderosa (João 14.26). Logo, é possível ter nossa vida ordenada por seus princípios e discernir aquilo que
não está correto.
AS ESCRITURAS NOS CORRIGE
Uma das verdades mais duras da Palavra é a revelação da nossa natureza pecaminosa. Tão certo quanto o
ar que respiramos é a triste verdade de que pecaremos. Inclusive, existe a possibilidade real de tomarmos
decisões com motivações pecaminosas. No entanto, ainda que o rumo de nossa vida tenha a matriz do
pecado, se tivermos por hábito buscar conhecer a Palavra, seremos corrigidos, às vezes de forma dura. No
entanto, o objetivo final será atingido: o nosso quebrantamento e retorno para o caminho correto. Geralmente, não gostamos de ver nosso erro, mas não podemos fugir do pecado apontado pelas Escrituras. Da
mesma forma, o caminho correto será demonstrado e teremos, assim, a oportunidade de voltar aos trilhos.
AS ESCRITURAS NOS PREPARA
Além disso, as Escrituras nos prepara: quanto mais o atleta treina para uma competição, melhor se sairá, e o
mesmo ocorre quando o discípulo de Jesus se preocupa em conhecer as Escrituras e ser por ela instruído.
Novamente temos a atuação do Espírito Santo, que se preocupa em nos ensinar todas as coisas (João 14.26).
PARE, PENSE E MEDITE NAS ESCRITURAS
O Salmo 1 nos ensina, com poesia, a bem aventurança, ou seja, a felicidade e a alegria, da pessoa que medita
na lei do Senhor dia e noite. A comparação com uma árvore é interessante porque o fruto dela será de
acordo com a sua natureza e ocorrerá na estação correta, decidida por Deus. No entanto, a frutificação está
condicionada à posição de suas raízes junto às correntes da água. Para experimentar o fruto dado por Deus,
devemos buscar a meditação (pensamento profundo e atento) na Palavra dia e noite.

