Viver a Vontade de Yahuh Ul
Romiyah (Romanos) 12: 2 – “E
não sede conformados com
este mundo, mas sede
transformados pela
renovação do vosso
entendimento, para que
experimenteis qual seja a
boa, agradável, e perfeita
vontade de Ul”.
Tesloniqyah Alef
(1Tessalonicenses) 5: 17-19 –
“Orai sem cessar. Em tudo
dai graças, porque esta é a
vontade de Ul em Yahushua
HaMashiach para convosco. Não extingais o espírito [...] 4: 3-6 –
“Porque esta é a vontade de Ul, a vossa santificação; que vos
abstenhais da prostituição; Que cada um de vós saiba possuir o seu
vaso em santificação e honra; Não na paixão da concupiscência, como
os gentios, que não conhecem a Yahuh”.
Kefa Bet (1Pedro) 2: 15 – “Vós também, como pedras vivas, sois
edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios
espirituais agradáveis a Yahuh por intermédio de Yahushua
HaMashiach”.

Iniciemos nosso estudo de hoje
Uma das frases mais comuns entre os que se dizem crentes e entre os
descrentes também é "se deus quiser". Mas esta frase apresenta um
problema: como saber se deus realmente quer? Todos nós temos
preocupações com a "vontade de deus". Parece-me que nos últimos anos
esta preocupação tem aumentado cada vez mais, talvez pelo fato de que
vivemos numa das épocas mais complicadas na história do mundo. É uma
preocupação muito natural, e até sadia. – Namoro / Vestibular / Carreira /
Mordia / Filhos (quantos) / Aposentadoria / Doença / O que estudar / Onde
estudar / Comprar / Comprar / Comprar / Ministério?
De fato, a Palavra de Yahuh nos dá ordens para conhecer e fazer a vontade
de Ul:
Efsiyah (Efésios) 5: 17-21 – “Por isso não sejais insensatos, mas
entendei qual seja a vontade de Ul. E não vos embriagueis com vinho,
em que há contenda, mas enchei-vos do espírito de santidade de
Yahuh; Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais;
cantando e salmodiando a Yahuh no vosso coração; Dando sempre
graças por tudo a nosso Ul Yahuh, em nome de Yahushua
HaMashiach; Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Ul”.
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Romiyah (Romanos) 12: 1,2 – “Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão
de Yahuh, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo
e agradável a Ul, que é o vosso culto racional. E não sede
conformados com este mundo, mas sede transformados pela
renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a
boa, agradável, e perfeita vontade de Ul”.
A Cena
Imaginem o seguinte. Um jovem rapaz que
sabia o que é viver bem. Um jovem
simpático, forte, bonito, ele era de uma
família nobre, de bastante influência na
terra. Foi educado nas melhores escolas
particulares, e estava se preparando para
prestar vestibular em medicina quando seu
mundo desmoronou. Sua terra foi invadida
por um povo inimigo. Depois de dias e
semanas de guerra, fuga, noites sem
dormir, terror de dia e de noite, o pior
aconteceu. A sua cidade caiu. Ele nunca
poderia esquecer-se dos gritos de mulheres sendo separadas de seus
maridos e crianças, da morte de pais perante os olhos dos seus filhos, da
fuga desesperada de milhares de pessoas tentando escapar da destruição.
Naquela hora, todo o dinheiro da sua família nada valia. Dani assistiu
enquanto o inimigo saqueou sua casa, estuprou a sua mãe, matou seu pai,
e levou o melhor da casa embora. E como um jovem forte de 17 anos, "o
melhor" o incluía. Dani foi levado como prisioneiro de guerra. Foi então que
sua sorte mudou. Por ser um jovem forte, bonito, capaz, Dani foi um dos
poucos escolhidos para ser treinado para uma posição oficial no governo do
país inimigo. Mas primeiro, teria que passar por uma série de provas, depois
de
três
anos
prestando
"vestibular". Havia somente
um problema: Dani teria que
se tornar um servidor do
inimigo, conformando-se em
tudo com eles. Envolvia uma
mudança
de
língua,
de
roupa, e de costumes. Em
termos gerais, isso não
apresentava
nenhum
problema. Mas logo ele
descobriu
que
também
implicava
numa
outra
mudança - da sua fé. Ele
teria
que
largar
alguns
princípios da sua crença
para ser aceito e ganhar a
sua posição no governo. Isso
ele recusou-se fazer. E todos
pensaram que ele era louco.
2

Os outros cativos tentaram persuadi-lo. O homem responsável por ele fez
de tudo para ele mudar de ideia. Mas Dani não voltou para trás. Chegou ao
ponto que arriscava sua própria vida por não "dar um jeitinho" na sua fé.
Ele ficou praticamente sozinho, e jogou fora da janela a sua última
esperança... Tudo porque ele recusava se conformar com atitudes e
expectativas que violavam sua fé resoluta...
[Talvez você tenha reconhecido o jovem desta história: Daniyahu (Daniel)...]

Sabendo a vontade de Yahuh para sua vida, Daniyahu resistia a
tentação de "Dar um jeito" e ser conformado aos padrões do mundo. O prérequisito para saber a vontade de Ul para sua vida é não adotar os padrões
do mundo, mas sim os de Ul, e ser transformado em seu
pensamento/mente e coração pela Palavra de Yahuh!
Para saber e experimentar a vontade de Ul para nossas vidas, não
podemos nos conformar com os padrões deste mundo! O que eu não
entendo é como em nossos dias temos feito desta busca pela vontade de Ul
um exercício em misticismo! Nosso conceito de Ul e da Sua vontade está
totalmente errado! Imaginamos que Ele é aquele "velho mal-humorado no
céu" que não tem maior prazer do que esconder dos seus as informações
tão necessárias para seu bem-estar. Achamos que somente com muito suor
e grandes lutas que vamos descobrir o plano que Ele tem para nossas
vidas. Ou talvez pensemos que descobrimos aquela vontade através de
revelações especiais, profecias, visões, sonhos. Mas estamos nos
enganando! Yahuh é um Ul de amor e misericórdia, que não deixa seus
filhos perdidos num labirinto de vida como ratinhos vendados! Gostaria de
afirmar que 99% da vontade de Ul para minha vida já foi revelada! Está
debaixo do meu nariz! [66 livros - 1189 capítulos - 31.173 versículos].
Todos inspirados por Yahuh, para nós sabermos como conduzir as nossas
vidas no temor de Yahuh Ul! Esta é a razão de existir da Palavra! Contém a
vontade de Yahuh!
Mas está na moda em nossos dias uma preocupação demasiada por novas
revelações, por sonhos, profecias, revelações. Mas depois de 2000 anos
ainda não compreendemos toda a vontade de Yahuh já revelada por
intermédio de Yahushua Há Mashiach!
Gostaria de sugerir que devemos nos preocupar muito mais com o
99% da vontade de Yahuh que já foi revelada, e vamos descobrir que
aquele outro 1% que nos aflige tanto Ul tomará conta, os pingos dos is se
sobporão a cada i à medida que formos praticando o que já nos foi dado
ver:
Tehillim (Salmos) 37: 4 – “Deleita-te também em Yahuh, e te concederá
os desejos do teu coração”.
Romiyah (Romanos) 12: 1,2 – “Roço-vos, pois, irmãos, pela compaixão
de Yahuh, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo
e agradável a Ul, que é o vosso culto racional. E não sede
conformados com este mundo, mas sede transformados pela
renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a
boa, agradável, e perfeita vontade de Ul”.
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Mishle (Provérbios) 3: 5,6 – “Confia em Yahuh de todo o teu coração, e
não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os
teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas”.
Em vez de andar preocupados, procurando um "sinal" (como os
incrédulos buscavam e buscam) de Yahuh para seu futuro, devemos andar
como Caçadores de Sabedoria na Palavra de Yahuh, obedientes a vontade
dEle já revelada! É absurdo pensar que podemos ignorar o que Yahuh já
revelou, e imaginar que Ele vai nos dar informação particular, especial. Por
que Yahuh faria tal coisa!

Vamos raciocinar:
Um exame final de matemática. No semestre inteiro você não fez
nenhuma tarefa de casa, não leu o
livro de estudos, não frequentou as
aulas. No dia da prova você chega
para o professor, fala o quanto você
gosta dele, e pede as respostas do
exame. Absurdo! A vontade de
Yahuh para sua vida não é mística,
obscura, difícil de achar. Começa
seguindo os padrões que Yahuh já
estipulou na Sua Palavra!

A vontade de Yahuh se
conhece quando a Palavra
de Yahuh se obedece
Embora poderíamos citar "x"
textos da Palavra que contêm a
vontade de Yahuh para nossas
vidas, gostaria de destacar três
textos principais que falam expressamente qual a vontade de Ul para
nossas vidas. No mínimo devemos prestar bastante atenção a estes textos,
se realmente estamos preocupados com a vontade de Yahuh para nossas
vidas. São três expressões claras da vontade de Ul para sua vida e minha
vida.
1. A Vontade de Ul é que Vivamos em Constante Comunhão com Ele
Tesloniqyah Alef (1Tessalonicenses) 5: 16-18 – “Regozijai-vos sempre.
Orai sem cessar. Por tudo agradeçais, porque esta é a vontade de
Yahuh em Yahushua HaMashiach para convosco”.
A. Explicação: O que estes três versículos têm em comum? Porque
são colocados juntos como sendo a vontade de Yahuh para as nossas
vidas? Creio que os três representam um conjunto de atitudes que refletem
uma vida de constante comunhão com Ul. Refletem uma vida de
contentamento, satisfação, alegria, apesar das circunstâncias!
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"regozijai-vos
sempre" mesmo em
sofrimento,
grato
porque Ul tem tudo
sobre controle. Esta é
a vontade de Yahuh!
A decisão a mim dada
por UL de manter
comunhão com Ele
como a coisa mais
importante na minha
vida. Ninguém pode
roubar. Por isso, fico
alegre,
seguro,
contente.
"orai sem cessar"
atitude de dependência, comunhão, amizade, reverência, capaz de escapar
a qualquer momento, a qualquer hora, sem a mínima provocação de
qualquer provação. Esta é a vontade de Ul.
"Por tudo agradeçais" atitude que é um privilégio de se estar vivo, um
servo de Yahuh, não merecedor de nada, mas receptor de todas a bênçãos
celestiais por intermédio de Yahushua HaMashiach. Uma filosofia de vida,
uma estratégia de comunhão constante com Ul.
B. Insatisfação: (Comparação) Na moda (EUA e outros países): ter
uma "atitude". Rebeldia, filhos contra seus
pais, jovens contra adultos (parecem os anos
70)... Atitude de ingratidão, insatisfação,
descontentamento, murmuração.
Vamos ilustrar isso: Gastar semanas
e horas procurando aquele “presente de
Natal”... Só para a criança reclamar que não
é a cor que ele queria... Revelam sérios
problemas de relacionamento, obstáculos,
além da má educação. É assim em termos
do nosso relacionamento com Yahuh, nosso
Ul!
C. Aplicação: As pressões do mundo
são muitas! O inimigo não quer que sigamos
este modelo! A mentira de Satanás: Ul nos deve! Riqueza, saúde,
prosperidade, e não vou ficar contente, alegre até receber tudo que mereço!
Mas a vontade de Yahuh é que mantenhamos comunhão com Ele apesar
das circunstâncias, que reconheçamos o quanto Ele já nos presenteou!
Poderíamos alistar muitas maneiras de manter comunhão com Yahuh:
ler a Sua Palavra, obedecer a Sua Lei/Torá/Instrução, fazer muitas orações,
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estar sempre em contato com o Seu povo... Mas gostaria de sugerir que
estes versículos vão muito além destas "atividades". Um relacionamento
com Yahuh não deve ser um jugo, um peso, uma atividade, um item em
nossa agenda espiritual, mais um "afazer" para os nossos dias tão corridos.
A ênfase deste aspecto da vontade de Yahuh para conosco não é uma
mera atividade, um mero ritual feito em alguma organização, vãs repetições,
tradições, vestimentas, movimentos treinado, pensados e decorados, mas
sim uma grande amizade, uma forma de vida a ser vivenciada ao longo de
todos os dias de nossa miserável vida... Não é tanto uma disciplina quanto
uma dependência. Não é tanto uma agenda quanto uma atitude! Não é uma
estratégia devocional, mas uma filosofia de vida!
Transição: A primeira expressão da vontade de Ul para as nossas vidas é
que vivamos em constante comunhão com Ele, gratos por tudo que Ele tem
realizado em nossas vidas! A segunda expressão da vontade de Ulhim é
mais específica ainda: a estudaremos na próxima parte...
Sérgio Tagliavini Júnior
www.benefrayim.org.br
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