ANDANDO NA LUZ
(Translation of The Article “Walking in The Light”)
Zac Poonen
A Bíblia diz em I João 1:7 que nós não podemos ter comunhão com Deus se não
andarmos na luz. Se andarmos na luz, certamente não poderemos esconder nada,
porque a luz expõe [mostra, revela] tudo. O homem que caminha na escuridão é
aquele que tem alguma coisa para esconder em sua vida. Se nós andarmos na
luz, nossa vida é um livro aberto. Podemos então convidar as pessoas a examinar
nossa vida privada, nossos livros contábeis e tudo mais. Não há nada que
queiramos esconder. Isso não significa que somos perfeitos. Não. Isso significa
apenas que somos honestos.
A primeira coisa que Deus requer de todos nós é honestidade – honestidade
absoluta. Se estamos decididos [querendo] a ser em primeiro lugar honestos,
muitos dos nossos outros problemas serão resolvidos muito rapidamente.
Estaremos progredindo com grande velocidade [aos pulos e saltos] na nossa vida
espiritual, se vivermos por esta regra fundamental da honestidade diante de Deus
e dos homens.
Mas você vai descobrir que isso é uma batalha. Você pode dizer: “Eu vou
realmente tomar essa exortação seriamente. Vou ser honesto daqui em diante”.
Mas você vai descobrir antes do término da semana que você está sendo tentado
a voltar a ser ator e a procurar a exaltação [elogio] dos homens mais do que a
exaltação de Deus. Então você deve estar determinado a lutar essa batalha e
vencer.
É um motivo de pesar [tristeza] para Deus que há muitos cristãos hoje que
nasceram de novo por vinte, trinta ou quarenta anos, mas não progrediram
espiritualmente, porque eles não têm aprendido essa lição fundamental de ser
honesto. Nós não podemos progredir se houver hipocrisia na nossa vida. Nossas
orações não serão ouvidas. Podemos ter encontros de passar a noite toda em
oração, mas estaremos perdendo nosso tempo. Nossas orações não serão
ouvidas, se não nos livrarmos primeiro da hipocrisia.
Nós devemos reconhecer que o verdadeiro valor espiritual é o que nós somos
diante de Deus e nada mais do que isso. Nosso estado espiritual não é
determinado por nosso conhecimento da Bíblia, nem por o quanto oramos, nem
pela quantidade de encontros que participamos, nem por o que os mais velhos e
outras pessoas na nossa igreja pensam de nós. Ao contrário, pergunte a si
mesmo: “O que Deus, que pode ver em cada área da minha vida, pensa de mim?”
A resposta para isso é a real medida de quanto espiritual você é. Precisamos nos
lembrar disso diariamente, ou do contrário estaremos novamente sendo atores.

Eu amo aquelas palavras que Jesus disse sobre Natanael: “Eis um verdadeiro
israelita em quem não há dolo [fraude]” (Jonh 1:47). Se Jesus pudesse dizer isso
sobre você ou eu, isso seria uma recomendação [aprovação, menção] maior do
que qualquer outra coisa. Natanael não era perfeito. Ele era imperfeito. Mas ele
era honesto sobre suas imperfeições. Ele não fingiu ser alguma coisa que não era.
É nisso que ele foi diferente de Ananias e Safira.
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