V OU F
Jeremias 28:1-17
“Não deem atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem
sujeitar-se ao rei da Babilônia... “Eu não os enviei”, declara o Senhor. “Eles
profetizam mentiras em meu nome. Por isso, eu banirei vocês, e vocês
perecerão juntamente com os profetas que lhes estão profetizando”
(Jr 27:14-15)
Nem sempre é fácil distinguir o que é verdadeiro e o que não é. No caso de
joias, obras de arte, documentos e assinaturas muitas vezes é preciso um exame
minucioso. Os falsificadores buscam produzir cópias perfeitas dos originais.
Mesmo nos testes “V ou F” algumas questões nos deixam em dúvida. E quanto
às mensagens daqueles que se dizem enviados pelo Senhor, como saber se
devemos dar crédito a elas ou não?
No texto de hoje há dois profetas – um falso e um verdadeiro. Seus
contemporâneos preferiram a mensagem mais “suave”: a situação difícil que
viviam acabaria dentro de dois anos, com a vitória dos judeus sobre o inimigo.
Jeremias, porém, pregava a necessidade de arrependimento e obediência a
Deus para evitar a desgraça. O povo considerou verdadeiro o que era falso e
ficou longe de sua terra por décadas, dominado por outros povos. Jeremias
ainda provou que era um profeta verdadeiro ao anunciar a morte de Hananias,
que ocorreu no tempo previsto por ele (v. 17).
Ainda hoje não é fácil identificar quem está anunciando a mensagem divina. Há
tantos pregadores, doutrinas, teorias e religiões que ficamos confusos. Porém
os cristãos têm uma grande vantagem em relação aos israelitas: possuem a
Bíblia completa, à disposição para consulta a qualquer momento, e também o
Espírito Santo, que guia os filhos de Deus à verdade. Assim, não devemos e nem
podemos acreditar em qualquer mensagem somente porque quem a transmite
afirma que é mensageiro de Deus. Quando estivermos em dúvida, busquemos
auxílio tanto na Palavra de Deus quanto na orientação segura do Espírito Santo,
Deus nos mostrará o que é falso e o que é verdadeiro!
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“Em caso de dúvidas ou confusão, consulte sempre o Especialista: Deus!”

