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De volta à consagração

Leia Jeremias 2. 1-13

“...Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua 

afeição quando eras jovem, e do teu amor 

quando noiva, e de como me seguias no deserto, 

numa terra em que se não semeia. Então, Israel 

era consagrado ao Senhor...”  (Jr. 2. 2-3).

Ao longo da história do povo de Israel,

Deus sempre esteve manifestando Seu cuidado,

amor e fidelidade no cumprimento das

promessas. Mesmo assim, por inúmeras vezes, o

povo escolheu se distanciar de Sua presença

com atitudes pecaminosas.

O profeta Jeremias foi um grande

instrumento de Deus para o povo de Judá, em

especial para a cidade de Jerusalém. A primeira

atitude do profeta foi revelar ao povo os

pecados que eles estavam cometendo



70

Em meio a esses pecados, o profeta

enfatizou o sentimento de Deus diante do

distanciamento do Seu povo. Lembrando-lhes

do tempo do deserto, e do fato de que eles

seguiam e criam em Suas promessas.

Devido ao modo de vida errado, Jeremias

anuncia que viriam consequências duríssimas,

juízo condenatório contra Judá. E, de fato, isso

aconteceu. A história narra a invasão do império

babilônico, sob a liderança do rei

Nabucodonosor. Jerusalém foi destruída.

Às vezes, com o passar do tempo,

corremos também o risco de abandonarmos

práticas que nos aproximam de Deus. Muitas

vezes nos acomodamos espiritualmente e

vivemos baseados em experiências do passado,

sem a consagração do presente.
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E esse esfriamento espiritual pode nos

conduzir a diferentes pecados.

Interessante também é pensar que

Jeremias exerce seu ministério num período

onde não existiam mais os riscos do deserto,

pois o povo há anos já habitava em Canaã.

Porém, mesmo assim era notória a falta de

persistência e fervor espiritual, e os pecados se

tornaram rotina. Será que eles precisavam dos

riscos do deserto para se consagrar?

Na vivência da promessa não podiam se

manter fiéis e sedentos pela presença de

Deus? E você, será que precisa da dificuldade

para se consagrar?

Deus estava com saudade do tempo em

que Seu povo o buscava de todo coração, com

toda intensidade.
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Será que temos priorizado o Primeiro

Amor? Talvez o Senhor também esteja com

saudade do tempo em que você jejuava mais,

lia mais a Bíblia e orava com mais intensidade.

Penso que assim como diz Ap. 2. 5, o

Senhor está nos chamando a refletirmos onde

caímos, nos arrependermos e voltarmos à

prática das primeiras obras. Precisamos hoje

confessar diante do Senhor tudo aquilo que

tem nos distanciado Dele. Mas essa confissão

precisa ser fruto de um genuíno

arrependimento, pois isso nos conduzirá ao

perdão de Deus e a uma vida transformada.

Israel era consagrado ao Senhor (Jr. 2. 3),

porém perdeu essa consagração e o iminente

desastre se tornou realidade. Nós estamos

como Israel, vivendo tempos de frieza

espiritual
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Enquanto Igreja, somos desafiados a

voltarmos com intensidade à consagração.

Faça um autoexame, confesse seus pecados ao

Senhor, se consagre. Deus é Senhor da Igreja e

de nossas vidas! Ele nos ama, é rico em

misericórdia e restauração!

Oração:

Senhor nos conduza a uma vida de

consagração, entrega e restauração. Em nome

de Jesus, amém.

Pensamento para o dia:

Faça um autoexame, confesse seus pecados ao

Senhor, se consagre.

Oremos:

Para que Deus seja a nossa prioridade.

| Rev. Eduardo Furtado de Oliveira


