Fazendo Diferença no Contexto Cívico Maior (1 Coríntios 6.2)
O Texto – Salmo 149.5-9:
5 Exultem de glória os santos, cantem de júbilo nas suas camas.
6 Estejam os altos louvores de Deus na sua boca, e uma espada de dois gumes na sua
mão,
7 para executar vingança sobre as nações e castigo sobre os povos;
8 para prender os seus reis com correntes e os seus nobres com grilhões de ferro;
9 para impor a eles a sentença escrita. Esta honra é para todos os Seus santos.
Louvai a Jeovah!
Observações a partir do Texto:
1) Estamos diante de ordens (não pontos facultativos).
2) As ordens devem ser cumpridas nas camas – subentende-se que são exercícios no âmbito
espiritual.
3) A guerra é aliada ao louvor, sendo que o louvor vem primeiro (ver 2 Crônicas 20.21-22).
4) A ‘honra’, que é conseqüência dos resultados positivos da obediência às ordens, é para ‘todos
os santos’. Logo, se você é um desses santos, obedecer a essas ordens é da sua alçada, de
sua competência (e serão cobradas).
5) Como os exercícios se executam no âmbito espiritual, os ‘reis’ e ‘nobres’ devem ser tanto os
homens que ocupam posições de autoridade como os anjos caídos (demônios) que estão por
detrás deles. Aliás, um serviço completo terá de alijar os demônios, e não só os homens.
6) A abrangência inclui nações inteiras, povos inteiros; em fim, qualquer entidade geográfica ou
política que tem governante.
7) Como a guerra faz parte da adoração a Deus, naturalmente a ‘vingança’ e o ‘castigo’ devem ser
orientados pelo caráter dEle. É onde as normas estabelecidas pelo Criador estão sendo
acintosamente contrariadas que devemos concentrar nossa ação. Atenção: é para impor as
normas do Criador, não as nossas idéias prediletas.
8) Como a atuação é no âmbito espiritual, as autoridades que amarramos podem não parar na
penitenciária, literalmente, mas serão tirados do poder, pois quem estiver manietado, mãos e
pés, não pode agir.
9) Não falta juízo escrito, ou sentença escrita: Zacarias 5.2-4, contra ladrão e perjuro; Provérbios
20.10, contra pesos diferentes; Isaías 10.1-2, contra quem decreta lei injusta; Romanos 1.2632, contra homossexuais e uma triste lista de outras perversidades (observar que o verso 32
afirma que são dignos de morte, pela justiça de Deus, ‘são’, não ‘eram’ ou ‘foram’ – isto já
dentro da era da Graça, pois Romanos foi escrito após Pentecostes). Ver também 1 Coríntios
6.9-10, Apocalipse 21.8 e 22.15.
Está na hora de agir! Podemos fazer diferença! Vamos lá? Vamos que vamos.
Dr. Gilberto Pickering
Brasília, 12-04-2006
Em tempo: Um alerta às mulheres. Em 1 Coríntios 11.9-10 o Espírito Santo avisa: "O homem não
foi criado para a mulher e sim a mulher para o homem. Por isso a mulher deve ter autoridade
sobre a cabeça, por causa dos anjos." (É autoridade mesmo, não um símbolo como véu.) É que
em Números 30.3-15 Jeovah deixa claro que o homem detém autoridade espiritual sobre a
mulher.
O tipo de guerra ordenado em Salmo 149 é do mais alto nível, inclusive contra anjos caídos de
alta patente, 'dominadores'. Mulher não deve se meter nessa briga a não ser que esteja agindo
debaixo da proteção espiritual de um homem competente (marido incrédulo ou afastado de Deus
não resolve; pastor que não entende do assunto [e não quer aprender] também não).

