
  

Cristãs 

VELOZES E FURIOSOS 
 

"Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, 
acercou-se de Arão, e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses 
que vão adiante de nós (...)"  
Êxodo 32.1 Contemporânea 
 

Você gosta de café expresso?  

  
Diariamente recebo diversas promoções através de Email Marketing e são cada vez mais 

comuns as ofertas de venda dos aparelhos de café expresso "para residências".  

  
É o prático à disposição e a "cultura do café expresso" é apenas um dos diversos 

indicadores que nos mostram que o povo está cada vez mais em busca de um resultado aceitável 
com pouco (ou nenhum) esforço! E pelo jeito essa onda de "praticidade" não é coisa exclusiva 
deste século, concorda? 

  
Os hebreus pediram ao Senhor que lhes dissesse o que fazer, mas pelo visto o povo 

queria uma Palavra-Expresso, ou um Conselho Instantâneo ou o Sobrenatural ao alcance de 
suas mãos. Era um povo ansioso, inconstante e superficial. Eles não agüentaram esperar Moisés 
voltar e deram uma mãozinha. Desanimaram-se com uma aparente ausência de Deus e se 
iludiram providenciando algo que os animaram a tornar a dizer que deus estava com deles. Será 
que você não faz algo semelhante? 

  
Essa ocasião não é um fato isolado, mas já demonstra a inconstância do homem em 

relação a Deus! O povo queria algo que satisfizesse "os olhos", preferiam a anestesia ao invés da 
cura definitiva! Esse povo inconstante tem como motivação da caminha os elementos da fé e não 
o Senhor. Percebe? 

  
O que sustenta e motiva a sua fé nos dias de hoje: a Palavra de Deus (tradicional) ou os 

elementos da fé, os ídolos (expresso)? Qual tem sido o "bezerro de ouro" que você ACHA QUE 
APONTA PARA DEUS? 

 

Pense Nisto 

 
Pela Palavra de Deus aprendemos que a doutrina dos apóstolos, a comunhão com os irmãos, o 
partir do pão e as orações, é o meio pelo qual exercitamos, praticamos, a vida com Deus. Mas 
prática cristã sem Cristo não é vida com Deus, é mera religiosidade, é idolatria. Querer caminhar 
com o Senhor considerando o palpável ao invés de aceitar os Mistérios de Deus pela fé, é se 
tornar um idolatra.  
Não consegue mesmo esperar em Deus?  
Não consegue aguardar o Seu direcionamento?  
Esse tipo de velocidade e fúria tem um destino certo, a ruína. É isso mesmo que você quer? 

 

Ore 

 
"Pai vejo que sou superficial demais no meu relacionamento Contigo. Fortaleça o meu coração, 
alimenta-me com Tua Palavra para que saiba esperar única e exclusivamente em Ti. Livra-me da 
idolatria, dos falsos deuses. O Senhor me basta, o Senhor é suficiente para mim. É em Nome de 
Jesus que oro. Amém" 
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