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“E o rei mandou a Hilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã o escrivão e a Asaías,
o servo do rei, dizendo: Ide, e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro
que se achou; porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós; porquanto nossos pais não deram
ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito.” (2 Reis 22.12,13)

A PERDA PARADOXAL

O texto que acabamos de ler nos relata um acontecimento inusitado e paradoxal: o livro da Lei, a Palavra de Deus,
estava perdido no templo, a Casa de Deus! O povo de Israel havia se afastado de tal modo do Senhor seu Deus, que o
livro da Lei havia se perdido na poeira e desarrumação do templo. Este episódio, do tempo do rei Josias, é
extremamente pedagógico e pertinente para os nossos dias. Talvez a Bíblia – a Palavra de Deus, também tenha ficado
perdida nas estantes de nossas bibliotecas, nos móveis empoeirados de nossas casas, ou até mesmo nos bancos das
igrejas. A ausência da Bíblia em nossas vidas, é a explicação para o tipo ou estilo de vida que muitos cristão estão
vivendo, sendo aliciados pelo secularismo, pelo liberalismo, pelo mundanismo, e derrotados em sua vida pessoal pelo
inimigo de nossas almas. Aproveitando o aniversário da Reforma Protestante, com os seus famosos cinco “solas” ou
“somente”, vamos meditar no primeiro deles, a “Sola Scriptura” ou “Somente a Escritura”.

TODO O CRISTÃO CONVERTIDO A JESUS DEVE CRER NA VERACIDADE DA ESCRITURA

O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, (2 Timóteo 3.16) o instrui a crer na inspiração das Escrituras Sagradas como
revelação de Deus. Apesar da Bíblia ter sido escrita por homens, por se destinar aos humanos, ao longo de mais 1.400
anos, e por mais de 40 autores diferentes, há uma coerência notável, e unidade impressionante na Palavra, que nos
mostra claramente que, todos eles, foram inspirados por Deus. Como Palavra inspirada, devemos também crer na sua
autenticidade e autoridade. A Bíblia é nossa regra de fé e conduta. Cremos que tudo o que ela afirma é verdade de
Deus para as nossas vidas. Nossos princípios e valores são aqueles revelados por Deus nas Escrituras. Todo o
ensinamento, doutrina, ideologia ou conduta, condenadas pelas escrituras, devem ser imediatamente rejeitadas. É
erro e engodo e sempre levam ao pecado e à morte.

TODO O CRISTÃO CONVERTIDO A JESUS DEVE MEDITAR NA MENSAGEM DA ESCRITURA

O salmista no salmo 119.97, declara, entusiasmado, que amava profundamente as Escrituras. Mais ainda, afirma que
seu maior prazer, era passar o dia inteiro meditando em sua mensagem. Sendo as Escrituras inspiradas por Deus, ao
meditarmos nelas, estamos na verdade meditando no próprio Deus. E ao fazê-lo, conhecemos mais intimamente o
Senhor e seus maravilhosos atributos, como por exemplo, sua santidade, seu amor, sua bondade, sua misericórdia e
sua graça, entre outros. E quanto mais conhecemos o Senhor e nos aproximamos d’Ele, mais desejamos ser parecidos
com Ele. Só então passamos a ter consciência de como o pecado é terrível, pois nos afasta dessa comunhão tão
preciosa. Passamos a abominar o pecado em nossas vidas não por medo de Deus, mas por amor e pelo desejo
crescente de desfrutarmos de maior comunhão e intimidade com Ele.

TODO O CRISTÃO CONVERTIDO A JESUS DEVE CONFRONTAR SUA VIDA COM A ESCRITURA

Na carta aos Hebreus 4.12-13, aprendemos o poder e alcance da palavra de Deus. Por isso mesmo devemos sempre
confrontar nossa vida com a Palavra. Muitos em nossos dias, estão fazendo o caminho inverso, ou seja, adaptar a
Palavra às suas vidas, ao invés de suas vidas à Palavra, e com isso, viver uma vida de heresia e pecado. É a exposição
de nossas vidas à palavra de Deus que nos leva à convicção e confissão de pecados muitas vezes escondidos e
acobertados em nós. Temos a tendência de justificar nossos erros. Ou então, nos revoltamos quando outros nos
confrontam com a verdade. Quando lemos as Escrituras, e confrontamos sua mensagem com nossa vida, não apenas
nos reconhecemos em dívida para com Deus, como nos arrependemos, confessamos nossos pecados e somos
perdoados por Cristo Jesus (1 João 1.9). Além disso somos transformados à medida da estatura de Cristo (Efésios
4.13) e nos consagramos ao Senhor e à sua obra.

TODO O CRISTÃO CONVERTIDO A JESUS DEVE DISSEMINAR A ESCRITURA

O apóstolo Paulo, exortou seu filho na fé, Timóteo, a pregar a Palavra em todas as ocasiões e circunstâncias (2
Timóteo 4.2). Paulo sabia que só através da ministração da palavra, os perdidos sem Jesus, seriam alcançados e
salvos. Perdemos muito tempo, muitas vezes, diante de um não convertido, discutindo questões de menor
importância, ao invés de apresentarmos a mensagem da palavra. Nossas palavras serão facilmente esquecidas. Mas
a Palavra sempre será usada pelo Santo Espírito para atingir mentes e corações. Procure sempre deixar com seus
interlocutores uma mensagem da bíblia. Um versículo bíblico. E peça a Deus que o use para a salvação e libertação
dessa pessoa. A ministração da Palavra também é poderosa para a edificação daqueles que já são convertidos a
Jesus. Em suas conversas com irmãos em Cristo, especialmente os que estão passando por lutas ou dificuldades,
peça sempre a Deus uma palavra para ser ministrada a esse coração e que possa trazer alento e sustento do Senhor.

PARE, PENSE E SE EXERCITE!

Vivemos num mundo em que existem “muitas palavras” sendo proferidas e anunciadas. Mas uma só é a Palavra inspirada
e inerrante de Deus. Todas as palavras devem ser aferidas com a Palavra. Devem estar de acordo com a Palavra. Você crê
firmemente e de todo o coração que a Bíblia é Palavra inspirada por Deus? Você tem dedicado um tempo diário para ler,
meditar na Palavra de Deus e conhecer mais intimamente o Senhor? Você tem sido confrontado e transformado pela
Palavra de Deus? Tem percebido mudanças em sua maneira de ser, pensar e viver? Você tem levado a Palavra aqueles
que estão ao seu redor? Tem ministrado a Palavra para a salvação dos perdidos e edificação dos salvos? Pense nisso...

