Se não cumpro nem o decálogo, como posso ir para o céu?
Pr. Harry Tenório
“A lei do Senhor é perfeita e refrigera a Alma” Salmo 19.7
Introdução
A bíblia nos afirma através do evangelista Lucas 18.18-30 que certo príncipe havia sido ensinado por seus
pais a amar a Deus e a praticar sua palavra. Religioso ativo conservava no seu coração uma dúvida
angustiante quanto à salvação. Sua pergunta muito direta foi: “Que devo fazer para herdar a salvação?”.
Cumprir os mandamentos foi o principio de fé aplicado por Jesus ao coração deste Jovem, para que
pudesse herdar a salvação.
Sabemos hoje, que apesar de ter enaltecido a lei do Senhor neste Salmo, Davi em uma só oportunidade
quebrou 40% do decálogo. Reflexo de uma vida emocional e familiar não bem estruturada, o grande Rei
Davi desagradou muito a Deus com sua atitude.
Olhamos para Davi adulterando com Bate Seba, e recriminamos sua atitude pecaminosa. Hoje as
conseqüências daqueles pecados estão expostas, elas são um alerta de Deus para consertarmos e
conservarmos o altar da nossa comunhão familiar.
Antes de meditarmos um pouco nesta palavra, vamos orar.
1 – Quebrando o Décimo Mandamento: “Não cobiçarás a mulher do teu próximo” (Dt 5.21)
Certo dia após um momento de leitura bíblica e oração, adormeci. Lá pelas tantas tive um sonho onde via
Davi trinando seus homens na caverna de Adulão (1 Sm 22). Aquela foi uma fase muito difícil para Davi,
estava vivendo fugindo de lugar em lugar para não morrer sob a espada do Rei Saul. Aquela caverna, no
entanto, foi um momento der ápice na insana perseguição feita pelo rei. Pela primeira vez ele encontrou
um grupo de pessoas que se uniram a ele. Eram pessoas com problemas, endividadas, revoltadas, de
espírito desgostoso, mas foi esta gente que Davi treinou e a partir daqueles 400 homens ele formaria um
poderoso exército. Eram fiéis escudeiros de Davi. No sonho via Davi várias vezes chamando o nome de
Urias, o que me fez entender que por ventura os laços de amizade de Davi com aquele que era um dos
principais guerreiros do exército de Israel, vinha daquela época.
Quanto mais próximo Urias tenha sido de Davi, mais monstruoso seu adultério será. A bíblia diz que mesmo
amando Mical (Pv 5.18), a esposa da sua juventude, foi capaz daquele monstruoso desejo. Cobiçou a
mulher de seu próximo, e a considerar que aquele sonho possa ter sido uma revelação, de um próximo
muito próximo.
De que natureza foi feita o homem, que mesmo dizendo que ama é capaz de trair? Por ventura isto já não é
ação provocada por uma possessão demoníaca?
2 – Quebrando o Sétimo mandamento: “Não adulterarás” (Dt 5.18)

Enquanto o pecado estava apenas na esfera do desejo, enquanto era apenas uma cobiça, poderia ter sido
violentamente combatido. Combatido inclusive com uma vida equilibrada dentro do lar. Marido que
alimenta e é bem alimentado dentro de casa, não tem justificativa para vulnerabilizar seu relacionamento
com um adultério.
O adultério é um pecado terrível, porque além de destruir por completo a pureza do seu relacionamento
com a esposa, deixa marcas de insegurança no que foi traído PARA SEMPRE. Um aviso ao que trai: “se por
um milagre divino receber uma segunda oportunidade do cônjuge, será para sempre devedor de paciência
para com sua esposa ou esposo”.
Davi adulterou, manchou sua história com um ato de insanidade inconseqüente. O profeta afirmou: “Você
deu ocasião aos inimigos do Senhor de desprezarem a Ele e de dizerem coisas terríveis contra Ele” ( 2 Sm
12;14).
Adúltero! Impróprio para continuar recebendo a visitação de Deus, foi o carimbo imaginário que Davi
recebeu do profeta em sua testa.
3 – Quebrou o nono: “Não darás falso testemunho contra o teu próximo” (Dt 5.20)
Não fora a bíblia quem afirmasse o que Davi fez, e tendo conhecido a primeira faze da sua vida, jamais
acreditaria do que foi capaz. Foi dissimulado, cínico, negou seu adultério enquanto pode, arquitetou um
plano diabólico para trazer Urias de volta ao lar na tentativa de criar uma situação que fosse favorável a ele
pensar que era o pai da criança que Bate Seba gestava.
Como a bíblia diz que um abismo chama outro, Davi agora havia caído em uma sucessão de pecados
monstruosos.
4 – Quebrou também o sexto: “Não matarás” (Dt 5.17)
Por último quebrou também o sexto, matou Urias. Notem como suas múltiplas transgressões, como ele
próprio descreve no Salmo 32, foi fruto não de um coração que não temia ao Senhor, que não lhe era grato
ou obediente. DAVI QUEBROU QUATRO DOS DEZ MANDAMENTOS, mesmo sendo um crente exemplar,
porque não soube cultivar um ambiente apaixonado dentro de casa.
Aquela altura Davi tinha sete lindas esposas: Mical, Ainoã, Abigail, Maaca, Agite, Abital e Eglá. Fora suas
comcubinas. Está vendo que marido que trai afirmando que foi porque não tinha uma vida boa dentro de
casa não passa de um mentiroso? Se sua vida dentro de casa ainda não é a reprodução do céu na terra,
você está sendo vítima dos seus próprios erros e desacertos. Na hora de lançar ordens a esposa, na ora de
oprimi-la afirmando que ela tem que fazer o que você manda, você SABE SER O CABEÇA. E NA HORA DE SÊLO PARA colocar estacas sólidas que sirvam de pilares do seu relacionamento, não?
Queridos, estamos às vésperas de um ECC, mas como Elias antes de invocar ao Deus que responde com
fogo consertou o altar, hoje precisamos consertar o nosso altar. Se queremos que o fogo desça, que Deus
nos responda e que o milagre aconteça, precisamos começar pela nossa casa.

Você se dispõe a consertar o altar? E como eu faço isto, pergunta você?
1 – Reconhecendo sua dívida de amor com o seu cônjuge
2 – Sendo paciente com quem você já causou danos emocionais
3 – Trabalhando para reconstruir emoções partidas
4 – Se determinando a amá-la custe o que custar.
Na minha vida cedo descobri uma coisa que tem me ajudado na construção de um casamento feliz, e ela é
que: O Amor não é um sentimento, mas uma decisão. Sentimentos são frágeis, eles vão e vêm. Já as
decisões são sólidas, devem ser para sempre. Por isto eu decidi amá-la.

