Ai Senhor, aumenta a minha fé!
Pr. Harry Tenório

Texto para hoje
“É inevitável que venham os escândalos...”
Lucas 17.1
Introdução
Durante 2006 nós vivenciamos muitos escândalos no Brasil. É triste convivermos com um
Brasil de tantas possibilidades, tantas riquezas, de um povo tão pacífico, privilegiado de
tantas formas por Deus e ao mesmo tempo tão depreciado na ética, na honestidade e na
integridade.
Recentemente um dos maiores veículos de comunicação do Brasil fez uma pesquisa
perguntando se o povo brasileiro confiava nos seus deputados federais. Oitenta e oito por
cento afirmaram que não. Estas mesmas pessoas foram indagadas com outra pergunta:
“E se você fosse um parlamentar e tivesse as mesmas oportunidades que eles têm, acha
que agiria diferente?” Oitenta e cinco por cento disseram que faria exatamente igual aos
que estão no poder. Isto revela que estamos mal, mais também revela que continuaremos
mal.
Chorando os pecados do Brasil neste natal, fazendo confissões de culpa pela minha
nação, o Senhor me consolou com o texto profético de Lucas 17.
Vamos orar para conhecermos o que Deus quer nos falar hoje
1)

O nascimento do Messias e seus escândalos

“É inevitável que venham os escândalos...”
A gravidez virginal, eis o primeiro escândalo.
Para José a gravidez de Maria foi um falso escândalo. Algumas noites mal dormidas, no
peito um coração apaixonado sangrando de dor, na cabeça uma convicção de que
mesmo apaixonado não devia continuar aquela relação. Jamais tocara em alguma parte
íntima do corpo de Maria, como poderia agora está grávida? Homem justo, não querendo
expô-la a desonra pública imaginou anular secretamente o casamento (Mt 1.19).
Um anjo foi convocado para resolver o mal entendido. Ele anunciou a José que era o
cumprimento de Isaías 7:14 “Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a
virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel”.
Herodes e sua perseguição contra o menino.
O texto bíblico diz “que Herodes ficou pertubado”(Mt 2.3) com as notícias do nascimento
do Rei Jesus. A partir daquele momento uma caçada insana aconteceria da parte deste
rei déspota na tentativa de matar o menino Jesus.
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Furioso por não encontrar o menino Messias, ordenou que fossem sacrificadas todas as
crianças de dois anos para baixo (Mt 2.16).
Escandalosamente se descobriu o significado do texto profético anunciado por Jeremias
31:15 “Assim diz o SENHOR: Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento;
era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não
existem”.
Aquele dia ficaria marcado para sempre na história da humanidade.
O escândalo da fuga do filho de Deus.
O texto prossegue dizendo que o anjo apareceu a José (Mt. 2.13) anunciando que seria
necessária sua fuga ao Egito para preservação da vida da criança. Não nos preparamos
para ver nosso Deus em fuga. É certo que ele ainda era um bebezinho, mais de alguma
forma seu pai poderia interferir neste processo. Mais não o fez para que se cumprissem à
profecia:
Oséias 11:1 “Quando Israel era menino, eu o amei; e do Egito chamei o meu filho”.
O escândalo do cumprimento profético
Espalhado por todo velho testamento, escondido como pérolas em cada livro bíblico havia
predições e anúncios sobre a vinda do Messias. O cumprimento ao pé da letra de cada
uma delas chega a ser escandalosamente surpreendente.
Desde a primeira anunciada já na queda do homem...
Gênesis 3:15 Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu
descendente. Este te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.”
Onde foi anunciado que sua chegada se daria pela gestação e gravidez de uma mulher.
A algumas meio que enigmáticas e restritas ao entendimento de alguns poucos
eruditos bíblicos como a proferida por Jacó em Gênesis 49:10: "O cetro não se
arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló". O nome Siló é
um título messiânico, e a profecia diz que a tribo de Judá permaneceria liderando as tribos
de Israel, especialmente fornecendo seus reis, até que viesse o Messias. Ele ao vir era
chamado por isto de Leão da tribo de Judá.
Uma profecia ainda mais impressionante é dada em Daniel 9:24-27. Lá é dito a
Daniel, abertamente, que o Messias viria 69 semanas (que são 69 anos sabáticos - um
total de 483 anos) depois de ser dado o decreto para a reconstrução de Jerusalém que,
naquela época, estava em ruínas, pois o Rei da Babilônia Nabucodonosor a destruiu.
Isto para não falar das profecias dos Salmos, Isaías e Jeremias profundamente literais.
Portanto Deus através do cumprimento profético escandalizou ao mundo com a precisão,
veracidade e exatidão de acontecimentos na chegada do Messias. É impressionante
como a humanidade deixa de crer em um Messias tão fartamente anunciado que viveu e
morreu por nós para crer em qualquer possibilidade empírica ou virtual de divindade.
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2 ) Escândalos no nosso Brasil
“É inevitável que venham os escândalos...”
Agora entrando em um curso de escândalos vivenciados por nós, afinamos nossas
atenções com o Brasil em 2006.
Nunca fomos tão varridos por uma série tão intensa de escândalos. Por meses os
noticiários só transmitiam uma série tão intensa de CPI’S que se assemelhavam as
novelas Globais. A exposição, as descobertas e os impactos foram tão violentos que
alguns deixaram de crer no Brasil, nas nossas instituições, nas nossas autoridades, nos
nossos representantes políticos e na conservação dos nossos valores.
Mensalão dos Correios, Mensalinho do Severino presidente da Câmara que recebia
propina pelo aluguel do espaço do refeitório do congresso, Sanguessugas que
desviavam dinheiro da saúde pública comprando ambulâncias superfaturadas,
Valerioduto, centenas de dólares carregados dentro da cueca, milhares de dólares
dentro de malas supostamente de uma igreja, deputados evangélicos metidos neste
lamaçal de pecados.
Tudo isto tem um objetivo. Levar você ao desânimo, ao descrédito e ao desestímulo das
boas práticas. Lembre-se que Jesus nos avisou acerca da inevitabilidade dos escândalos.
Como homem de Deus você não pode deixar de crer, não pode parar de lutar, não tem
que desvanecer por causa do meio que o envolve.
O Brasil foi mal, muito mal em 2006. Mais nós poderemos transformá-lo pelo poder da
oração. Nós temos respaldo e promessa bíblica para crer nisto: 2 Crônicas 7:14 “se o
meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se
converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus
pecados e sararei a sua terra”.
2) Escândalos que visitam ambientes protegidos
“É inevitável que venham os escândalos...”
Quando Deus criou Adão e Eva deu-lhes de presente um paraíso. Um ambiente
protegido. Como foi que a serpente foi parar ali? Como atraiu a atenção de Eva? Como
produziu sua queda? Um escândalo!
Hoje ainda somos açoitados por escândalos em ambientes que Deus protegeu. Não
queremos desestimular você a congregar em uma igreja evangélica, aqui é o melhor local
do mundo para você juntamente com sua família desenvolver sua espiritualidade e ter
encontros regulares com Deus. Mais nós não estamos isentos de passar por escândalos.
Judas era um dos 12 discípulos de Jesus, tesoureiro da campanha ministerial do Messias
e era ladrão. Não conseguiu ser liberto deste demônio que o induzia ao roubo mesmo
estando todos os dias com Jesus. Seu fim foi escandalosamente trágico.
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Você é dos que se escandalizam quando vê alguém caindo na igreja? Você é dos
que esfriam na fé quando vê um irmão cometendo um pecado? Pois saiba que o diabo
nestes últimos dias ele vai usar esta ferramenta até chegar à exaustão. Ele estuda como
tornar vulnerável sua fé e sabendo que este é um ponto de desequilíbrio da fé vai atuar
mais que nunca nesta área.
Igrejas frias, muito frias, congeladas...
Aqui não trato de questões teológicas, de unção no Espírito Santo, de avivamento
espiritual, falo de indiferença entre seus membros e visitantes. É um escândalo mais
conhecemos várias pessoas que nos dão testemunho de freqüentar uma igreja durante
anos sem atestar qualquer sentimento fraterno. Tem igrejas criando grupos de integração
para resolver o problema da frigidez e da resistência a comunhão entre os membros.
Dia destes recebi um e mail de uma pessoa que congrega em uma igreja do interior de
Minas. Solicitava orações porque não conseguia confiar em ninguém na igreja que
congregava. Já era evangélica a muitos anos, mais fora traída pelo melhor amigo, por
alguns namorados, pelo marido e agora divorciada não cria em mais ninguém. Em
ninguém mesmo.
Davi reclama disto no Salmo 55.12-14 “Com efeito, não é inimigo que me afronta; se o
fosse, eu o suportaria; nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me
esconderia; mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos
andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à Casa de Deus”.
Veja do que está reclamando Davi? Ele diz que se o ataque viesse via inimigo seria mais
fácil de resistir, suportar e até de se defender. Aqui ele trata de bala amiga. De irmão que
nos decepciona e fere nossa fé .
Querido(a) Por que isto existe?
Para desestabilizar sua fé e tirá-lo da presença de Deus. Mais hoje reaja, não o deixe
neutralizar e tornar inócua a sua fé. Não caia nas suas astutas ciladas. Jesus já nos havia
alertado para os escândalos.
Deixe o que te decepciona, o que age com indiferença, o que sendo irmão age pior que
um ímpio pecador com Deus. Olhe só o alerta de Deus: “Ai daqueles que fizer tropeçar
um destes pequeninos”.
Por fim...
3) Micro escândalos
“É inevitável que venham os escândalos...”
Estes, aparente são os mais inócuos, mais despercebidos, mais discretos. Todos os dias
acontecem mais ninguém vê. Quase ninguém! Porque Deus vê e eu vejo também.
Trato aqui agora das surpreendentes reações da minha própria alma, que trava uma
renhida luta com o meu espírito. Um quer me levar para o céu, o outro que me apegar aos
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valores da terra. Um quer me espiritualizar, o outro luta para me humanizar. Um quer me
tornar eterno, já o outro quer me levar à vulnerabilidade da morte.
Talvez você me diga, do que você trata pastor?
Trato do que tratava o apóstolo Paulo, quando aos Romanos escreveu:
Romanos 7:24 “Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte?”
Trato do que o próprio Deus falava a Caim quando o escandaloso pecado visitou
violentamente o seu coração:
Gênesis 4:7 “Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes
mal, eis que o pecado jaz à porta; o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo”.
Ao proferir esta palavra a um grupo seleto de discípulos, Jesus conseguiu consternar o
coração dos mais íntimos colaboradores. Parece que eles não haviam se preparado para
o convívio com os escândalos.
Os apóstolos quase por um sopro, respirando sofregamente com o recado explícito de
Jesus suspiraram: “Aí Senhor! Aumenta a nossa fé”.
O que o Senhor precisa fazer para torná-lo resistente aos escândalos dos últimos dias?
Batizá-lo no Espírito Santo?
Enche-lo de alegria?
Ou simplesmente aumentar sua fé?
Hoje com pressa determine o valor que você necessita e diga “Pode tombar mil a minha
direita, dois mil a minha esquerda, três mil a minha frente mais eu permanecerei de pé em
nome do Senhor”.
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