Levando a Palavra de Deus a Sério
(Translation of The Article “Taking God’s Word Seriously”)
Por Zac Poonen

Um mau hábito que muitos crentes têm é o de tomar a Palavra de
Deus levianamente. Veja as palavras de Jesus em Mateus 12:36, 37
como exemplo:
“Eu vos digo que toda palavra descuidada (ociosa) que os homens
disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras
serás justificado, e por tuas palavras serás condenado”. A maioria
dos crentes não acredita que terão de literalmente dar conta de cada
palavra inútil que falarem. Quando realmente acreditarmos nisso,
toda calúnia, fofoca, maledicência e raiva serão eliminadas da nossa
vida. Todos os que levarem essas palavras de Jesus a sério serão
radicais em cortar palavras inúteis de cada parte de seu discurso.
Jesus diz aqui que seremos justificados por nossas palavras. Todos
nós sabemos sobre a justificação pela fé. Mas a fé sem obras é
morta, e uma fé que não purifica a nossa fala é uma fé morta. Pense
em todas as palavras que você já falou (ou escreveu) durante os três
últimos meses – em casa e no escritório, para o marido, a esposa, os
filhos, os empregados etc. Será se uma gravação de suas palavras
provaria que você é um filho de Deus justificado, diferente do mundo
à sua volta? Ou suas palavras seriam semelhantes à fala dos
incrédulos?
A fala de muitos crentes não tem sido purificada, porque eles não
tomam as palavras de Jesus seriamente. Isso é porque eles não
temem a Deus. Eles temem os homens mais do que temem a Deus.
Não podemos ter esperança de ter progresso espiritual na nossa vida
se não desenvolvermos o hábito de levar a Palavra de Deus a sério.
Tiago 1:26 diz: “Se alguém pensa ser religioso e não refreia a sua
língua, antes engana seu próprio coração, a religião desse homem é
vã”. Se um homem não consegue controlar sua língua, seu
cristianismo é vão – porque, como Jesus disse, as palavras que
falamos mostram como é o nosso coração. “A boca fala do que o
coração está cheio” (Mateus 12:34). O modo como usamos nossa
língua é uma das mais claras indicações da nossa condição espiritual.
Aqui está outro exemplo: a Palavra de Deus diz que os maridos nunca
devem ser ásperos com suas esposas. “Maridos, amem suas esposas,
e não as trateis asperamente” (Colossenses 3:19). O que isso
significa? Existe aqui uma permissão para o marido ser áspero com
sua esposa APENAS UMA VEZ? Sabemos que, quando a Palavra de

Deus proíbe adultério e assassinato, não devemos cometer tais
pecados NEM UMA VEZ. No entanto, quando lemos que o marido não
deve ser áspero com sua esposa, isso não nos atinge com a mesma
força. Por que isso? É porque pegamos e escolhemos quais
mandamentos da Palavra de Deus são sérios e quais não são. Não
percebemos que toda a Palavra de Deus deve ser tomada seriamente.
Aqueles que levam a Palavra de Deus seriamente irão lamentar sobre
seu pecado, cada vez que falharem. Assim, eles acharão conforto
(força) do Espírito Santo e serão conduzidos em uma vida de vitória:
“Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados”
(Mateus 5:4). Aqui então está o segredo da vitória: tome toda a
Palavra de Deus seriamente e chore sobre seu pecado todas as vezes
que estiver aquém dos padrões de Deus. Desse modo, você irá
provar que teme a Deus – e o temor de Deus é o princípio dessa
sabedoria que conduz a uma vida de vitória. Deus olha com graça e
favor para aqueles que são quebrantados e contritos no seu espírito e
que tremem diante da Sua Palavra. “Para este eu olharei, diz o
Senhor, para aquele que é humilde e contrito de espírito e que treme
da Minha Palavra” (Isaías 66:2).
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