
À solta
Partiu para uma terra distante...vivendo dissolutamente. (Lc
15.13.)

Diz-se que o povo de Israel estava desenfreado, “pois Arão o deixara
à solta” (Êx 32.25). Isso aconteceu logo no início do êxodo, no deserto
de Sinai, durante a ausência temporária de Moisés. Além de adorar o
bezerro de ouro, de comer e beber, o povo levantou-se para “divertir-
se”. Mas não era uma diversão inocente. O que houve ali no arraial tem
tudo que ver com o culto licencioso que se prestava a Baal em Canaã e
que seria repetido mais tarde por influência de Balaão (Nm 25.1-18). Os
israelitas misturaram idolatria com orgia sexual. Daí a versão da Bíblia
na Linguagem de Hoje: “O povo sentou-se para festejar, comendo,
bebendo e praticando imoralidade” (Êx 32.6). Não é à toa que Deus
mandou Moisés descer às pressas do monte “porque o teu povo, que
fizeste sair do Egito, se corrompeu” (Êx 32.7).

Ficar à solta significa ficar à vontade, livre de qualquer lei, de qualquer
norma, de qualquer restrição, de qualquer receio, de qualquer imposição,
de qualquer amarra, de qualquer estorvo. É por isso que estar à solta é o
mesmo que estar sem peias — aqueles cabos ou correntes com os quais
prendemos algum objeto para não ficar zanzando de um lugar para outro
a bordo de uma embarcação.

A inexperiência faz com que muitos indivíduos sonhem com esse estilo
de vida à solta. É o caso do filho mais moço de uma das mais famosas
parábolas de Jesus Cristo. Ele saiu de casa e foi para uma terra
distante para ficar à vontade, para soltar-se a todos os seus desejos, e
deu com os burros n’água (Lc 15.11-32).

Por não agüentar por muito tempo a pressão, os pais deixam à solta os
seus filhos e os pastores deixam à solta as suas ovelhas. Esse foi o
pecado de Arão: “Quando não há visão, o povo não tem freio”, ensina
Salomão (Pv 29.18, BJ). Isto é, quando os profetas se calam e não
transmitem a lei de Deus, o povo fica à solta, sem parâmetros, sem
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orientação, sem demarcações.

A propensão pecaminosa é um problema íntimo alimentado pela mídia e
encorajado pelas “forças espirituais do mal que vivem no mundo
celestial” (Ef 6.12, BLH). Ser cristão é não dar lugar ao pecado, é
negar-se a si mesmo, exatamente o oposto de viver à solta. Uma posição
exclui a outra, o que quer dizer, se temos compromisso com Cristo
obrigamo-nos a romper com o estilo de vida à solta (Lc 9.23).

Retirado de “Devocionais Para todas as Estações” (Editora Ultimato,
2005).

Fonte: www.ministerioapoio.org.br
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