Vocação e Eleição (parte 2)
Domínio próprio
Ter domínio próprio é ser uma pessoa moderada dona de si mesmo que
sabe manejar suas emoções. Porque
necessitamos aderir domínio próprio ao
conhecimento? Uma pessoa de muitos
conhecimentos sem esta qualidade de
domínio próprio com facilidade se torna
altiva, cheia de vangloria, vê aos demais
com desdém. [ קורנתי א- Qorintyah Alef
(1 Coríntios) 8: 1, 2 – “Ora, no tocante às
coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos
que todos temos ciência. A ciência
incha, mas o amor edifica. 2 E, se
alguém cuida saber alguma coisa,
ainda não sabe como convém saber”].
Um servo com fé, virtude e conhecimento, mas que não tem domínio
próprio seguramente se encherá de vanglória e desfará daqueles que não tem o
conhecimento. Esse conhecimento se transformará em insensatez. Quando um
homem de Yahuh não tem domínio próprio não consegue manter o equilíbrio
quando é confrontado,
mesmo que tenha a
razão e esteja certo,
torna-se impositivo e
disposto a contenda,
discutindo
e
até
brigando.
Embora
saibamos
que
devemos lutar pela sã
doutrina,
não
podemos nos deixar
cair à altura daqueles que se contraporem contra a verdade. Essa sabedoria sem
o autodomínio pode se converter em sabedoria diabólica. [ יעקב- Yaakov (Tiago)
3: 13-18 – “Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato
as suas obras em mansidão de sabedoria. 14 Mas, se tendes amarga inveja, e
sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a
verdade. 15 Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e
diabólica. 16 Porque onde há inveja e espírito faccioso aí há perturbação e toda
a obra perversa. 17 Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura,
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depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos,
sem parcialidade, e sem hipocrisia. 18 Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz,
para os que exercitam a paz”].
Yahuh não julga como pecado a ignorância, antes a desculpa. “Mas UL,
não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens,
e em todo o lugar, que se arrependam; [ קורנתי א- Qorintyah Alef (1 Coríntios)
17: 30]. Mas, com certeza Ele não quer que vivamos em ignorância, por isso exige
aos dirigentes de seu rebanho que se ponham em dia com o conhecimento e
assim não nos deixa cair sob a sentença que está escrita em [ ישעיהו- Yeshayahu
(Isaías) 56: 10, 11 – “Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem; todos são
cães mudos, não podem ladrar; andam adormecidos, estão deitados, e gostam
do sono. 11 E estes cães são gulosos, não se podem fartar; e eles são pastores
que nada compreendem; todos eles se tornam para o seu caminho, cada um
para a sua ganância, cada um por sua parte”].
Mas, temos que ter cuidado com o conhecimento, temos que lhe agregar
a qualidade do domínio próprio para que não nos envaidecermos e nos
convertermos em sábios em nossa própria opinião. É maravilhosamente bonito
e impressionante observar a um homem que tenha adquirido conhecimentos
espirituais e humanos e que seja humilde, porém se torna chocante o contrario.
Por isso UL nos escolheu no lugar de muitos sábios do mundo, porque isso se
tornaria como mau fermento que infla ao homem. [ קורנתי א- Qorintyah Alef (1
Coríntios) 1: 25-31 – “Porque a loucura de UL é mais sábia do que os homens; e
a fraqueza de UL é mais forte do que os homens. 26 Porque, vede, irmãos, a
vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os
poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. 27 Mas UL escolheu as
coisas loucas deste mundo para confundir as sábias; e UL escolheu as coisas
fracas deste mundo para confundir as fortes; 28 E UL escolheu as coisas vis
deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são; 29
Para que nenhuma carne se glorie perante ele. 30 Mas vós sois dele, em
Yahushua Há Mashiach, o qual para nós foi feito por intermédio do espírito de
UL sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção; 31 Para que, como está
escrito: Aquele que se gloria glorie-se em Yahuh”].
Um dos poucos homens que Yahuh chamou que tinha um grau intelectual
elevado foi o ravino Shaul, porém pela natureza humana ele sempre esteve
inclinado a envaidecer-se e para que não caísse nesse erro UL colocou algo sobre
ele para controla-lo [ קורנתי ב- Qorintyah Bet (2 Coríntios) 12: 1-10 – “Em
verdade que não convém gloriar-me; mas passarei às visões e revelações de
Yahuh. 2 Conheço um homem no Mashiach que há catorze anos foi arrebatado
ao terceiro céu. 3 E sei que o tal homem; 4 Foi arrebatado ao paraíso; e ouviu
palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. 5 De alguém assim me
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gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas.
6 Porque, se quiser gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade; mas
deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim
ouve. 7 E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me
dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me
esbofetear, a fim de não me exaltar. 8 Acerca do qual três vezes orei a Yahuh
para que se desviasse de mim. 9 E disse-me: A minha misericórdia te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me
gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do Mashiach.
10 Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas
perseguições, nas angústias por amor de Yahuh. Porque quando estou fraco
então sou forte”].

Paciência ou Constância
Esta palavra de paciência ao
revisar o marco contextual do que
Shaul está escrevendo nos indica um
sinônimo
de
constância
e
perseverança. Um líder do povo de
Yahuh deve ter em seu coração essa
qualidade. SER CONSTANTE, esta e a
recomendação do espírito de
santidade de Yahuh. [ קורנתי אQorintyah Alef (1 Coríntios) 15: 58 –
“Portanto, meus amados irmãos,
sede firmes e constantes, sempre
abundantes na obra de Yahuh,
sabendo que o vosso trabalho
não é vão para Yahuh”].
O rebanho deve ver o futuro
líder sempre exercendo essa
constante vontade e desejo no
crescimento da obra santa. Se
existe uma coisa triste é, ter
companheiros inconstantes que
não sabem quando estão de bom
animo para fazer o trabalho na obra de Yahuh. A parte emocional influi
grandemente na estabilidade espiritual de uma pessoa e dependendo sua
estabilidade ou instabilidade será transmitida ao povo de UL.
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Piedade
Respeito pelas coisas
santas: tratar as coisas de Yahuh
com as mãos puras e não com as
puras mãos. Isto implica não
fazer nada na obra por vanglória
ou por contenda. [ פיליפםיאFylypsiyah (Filipenses) 2: 3 –
“Nada façais por contenda ou
por vanglória, mas por
humildade; cada um considere
os outros superiores a si
mesmo”].
Devemos viver a vida como uma pessoa que professa a piedade. Este
respeito pelas coisas santas não nos permitirá ultrapassar os limites que foram
traçados na Palavra, não seremos líderes absolutos, mas pelo respeito as coisas
santas seremos subordinados aos demais. Quando cometermos algum erro
administrativo contra alguém ou qualquer outro erro estaremos prontos a pedir
perdão, cuidado para não ultrapassar os limites que nos foram concedidos para
liderarmos o povo de Yahuh. Um exemplo de respeito pelas coisas santas temos
no patriarca Avracham, pois mesmo sendo amigo de UL e o Todo Poderoso tenha
tratado com ele de forma bem personalizada e que tinha autoridade delegada
manteve-se sempre obediente à vontade do Eterno.
Quando desrespeitamos as coisas santas é porque não temos certeza da
autoridade a nós delegada por UL através de nosso trabalho e então cremos ter
a liberdade de fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, desrespeitando
assim a Vontade e a Lei de Yahuh tornando-nos apóstatas.

Amor fraternal
É o carinho entre os irmãos. Os líderes devem
manifestar amor fraternal ao povo chamado por
Yahuh. Devem cultivar a confraternização [ יוחנןYahuchanan (João) 15: 12 – “O meu mandamento é
este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu
vos amei”]. Os líderes devem cultivar o amor
fraternal, visitando-se e compartilhando as alegrias e
tristezas. Além do amor fraternal existe outro amor o
qual o ravino Shaul define como o amor do Mashiach que ultrapassa todo
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entendimento [ אפםיא- Efsiyah (Efésios) 3: 17-19 – “Para que Há Mashiach
habite pela fé nos vossos corações; a fim de, estando arraigados e fundados
em amor; 18 Poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual
seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, 19 E conhecer o
amor do Mashiach, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de
toda a plenitude de Yahuh”]. Este altíssimo nível de amor não pode ser exigido
de todos os membros do povo de Yahuh, pois para tê-lo é necessário sacrifício,
lealdade, obediência total a Yahuh e às Suas Leis mantendo-se sempre dentro
do compromisso que lhe foi dado. Mas um líder que não o tenha é porque não
foi chamado, mas sim age carnalmente. Pois todo o povo poderá abandona-lo,
mas o amor que ultrapassa todo conhecimento que existe no líder (que
realmente tenha sido chamado) o obrigará a lutar por ele mesmo que todos o
tenham abandonado, afinal sabem que: “... onde estiverem dois ou três
reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles”. [ מתיתיהו- Mattityahu
(Mateus) 18: 20), isso só será alcançado por aqueles que alcançarem a
maturidade. Este amor é mais que entregar sua vida (1Coríntios 13), é Yahuh
mesmo PERSONALIZADO em seu trabalho (Romanos 8: 35-39 – “Quem nos
separará do amor de Yahuh? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou
a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 36 Como está escrito: Por amor
de ti somos entregues à morte todo o dia; Somos reputados como ovelhas para
o matadouro. 37 Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores,
por aquele que nos amou. 38 Porque estou certo de que, nem a morte, nem a
vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente,
nem o porvir, 39 Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura
nos poderá separar do amor de Yahuh, que nos é concedido pelo intermédio de
Yahushua Há Mashiach”].
É esse amor que leva, ao líder eleito, a ser leal e obediente às Leis, escolhas
e vontades de Yahuh, tornando-os homens que colocam em primeiro lugar em
suas vidas amar a UL sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ele mesmo
Yochanan Moshe (Marcos) 12: 28-31; Mattityahu (Mateus) 6: 33; Luka (Lucas)
14: 26; Mattityahu (Mateus) 10: 37; etc.).

“Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas
coisas; porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo
como aos que te ouvem”.
[ טימתאום א- Timtheous Alef (1 Timóteo) 4: 16)
Sérgio Tagliavini Júnior
Parte 1

www.benefrayim.org.br/estudos.htm

BENEFRAYIM.ORG.BR
5

