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Quando os fariseus se recusaram a colocar Deus em Primeiro Lugar
29 de Maio de 2021

AUDIO

Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O
que podemos aprender com os fariseus, que se
recusaram a colocar Deus em primeiro lugar?
Os fariseus e mestres da lei estavam entre as pessoas
mais respeitadas em Israel no início do primeiro
século. A maioria sabia recitar a Torá de cor e tentava
seguir cada um dos seus preceitos com extrema
precisão, pois isso lhes dava uma sensação de
segurança e orgulho. Na verdade, eles eram quase
perfeitos! ... Quase...!!
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Hmm, mas havia um novo pregador nas redondezas… Havia rumores de que ele era um profeta! Ele
levou a lei para um todo novo nível! Se a lei já era
difícil de seguir… agora seria praticamente impossível segui-la!!!
Ele disse, por exemplo, que Deus quer que nós
ultrapassemos o padrão farisaico. Sim, você ouviu
certo! Mas como? Os fariseus eram considerados os
guardiões perfeitos da lei!
Mas o pregador ensinou que nos tornamos como
Deus quando, além de fazer o que é certo, que é
obediência externa, também AMAMOS fazer o que é
certo, que é obediência interna. E para sermos
perfeitos, nós ainda precisamos amar e demonstrar
misericórdia para com aqueles que não merecem ou
não são como nós.
Mesmo se você seja um pecador, às vezes você pode
escolher fazer o que é certo, mesmo não gostando.
Mas a fim de pensar, sentir e ter prazer no que é bom
e correto, você precisa de um milagre vindo do céu,
operado pelo Espírito Santo! E foi exatamente isso o
que aquele pregador veio oferecer!

VÍDEO

Animação e texto.

AUDIO

Em uma ocasião, ele se dirigiu aos fariseus diretamente:

SC.

02

VÍDEO

Animação e texto.

“Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais
o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e
tendes negligenciado os preceitos mais importantes
da Lei: a justiça, a misericórdia e a fé; devíeis, porém,
fazer estas coisas, sem omitir aquelas! Guias cegos,
que coais o mosquito e engolis o camelo!” (Mateus
23:23, 24)
Os fariseus iriam ao extremo de contar quantas
folhas novas de hortelã cresceram em seu jardim e
levariam a décima folha ao templo. Jesus foi claro:
continue contando as folhas de hortelã, mas busque
justiça, misericórdia e fé. Portanto, não surpreende
que os fariseus tenham sido a força principal por
detrás da morte de Jesus.
Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas que viviam
às margens da sociedade aprenderam, por meio de
Jesus, que acreditar não ser bom o suficiente é a
própria condição para ser aceito por Deus e, então,
ser transformado pelo Seu poder!
Jesus ensinou que colocar Deus em primeiro lugar
não nos impede de continuar contando as nossas
folhas de hortelã. Mas para que sejamos salvos é
necessário fazer mais do que isso! Ao passar tempo
com Deus regularmente, abrimos nossas mentes
para que o Santo Espírito possa nos transformar de
dentro para fora, em Sua semelhança, levando-nos a
misturar nossas folhas de hortelã com amor,
misericórdia e compaixão.
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Os fariseus se recusaram a colocar Deus em primeiro
lugar. As consequências foram terríveis para ele e
para os demais ao seu redor. O amor a Deus nos
inspira a colocar Seu Reino em primeiro lugar,
enquanto o exemplo dos fariseus serve de aviso
para nós. Enquanto devolvemos nossos dízimos e
pacto, que sejamos desafiados a colocar Deus em
primeiro lugar.

Animação e texto.

