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Genesis 22:1-14

Eu nao sei se seria um pouco pessimista comecar um sermao no primeiro dia da
semana falando sobre sacrificios. Sacrificio parece ser uma palavra um pouco
pesada que nos traz a ideia de dor, de privacao, de renuncia. A palavra Sacrifio e
formada pela juncao de duas palavras. A palavra Sacra e a palavra Facere que
quando juntas significa fazer algo sagrado. Este fazer algo sagrado surgiu ha muitos
seculos atraz, antes mesmo do livro do Genesis ser escrito quando os povos antigos
tinham o costume de oferecer ofertas aos deuses que eles cultuavam. Eles
acreditavam de que os deuses se alegravam ao receber ofertas dos seus adoradores.
Entao entregar oferta aos deuses era considerado um ato sagrado. Dai entao a
palavra sacrifio nascer.

Hoje em dia a palavra sacrifio ja ganhou outros significados e nao significa apenas
fazer ofertas a um deus, mas a palavra sacrificio hoje e tambem entendida por nos
como algo que nos deixamos de fazer por uma renuncua, por uma abidicacao, por
algo que renunciamos voluntariamente, como um custo, como um esforco que
fazemos por causa de alguem ou por causa de alguma coisa.
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Dentro desta ideia, dentro deste contexto todos nos fazemos sacrifios. Viver aqui
neste mundo e um sacrificio. Acordar todos os dias pela manha e ir ao trabalho, ir a
escola e um verdadeiro ato de sacrifio, principalmente para aqueles que nao gostam
de acordar cedo. Quantas vezes nos nao vamos atrazando o despertados cinco, dez
minutos depois que ele toca pela manha? ;-) Todos nos queremos ficar pelo menos
mais uns cinco minutos a mais na cama, mas as responsabilidades nos chamam e
nos precisamos ir.

Eu lembro de uma entrevista que eu assisti com a jornalista do Good Morning
America Diane Soyer. Quando perguntaram a Diane Soyer o que ela fazia para se
acordar todos os dias as 3:45am Diane Soyer respondeu “Ao abrir meus olhos eu
penso nas milhares de pessoas que estao esperando por mim para ouvir as noticias.”
Viver aqui neste mundo e um ato de sacrificio. Trabalhar, estudar, cuidar de nos
mesmos, fazer compras, cozinhar, lavar, passar, limpar e organizer nossa casa, da
atencao aqueles a quem tanto amamos sao alguns exemplos de sacrificios que
fazemos todos os dias para vivermos aqui neste mundo.

Estas coisas sao consideradas sacrifio porque nos prefeririamos estar fazendo
outras coisas a estar fazendo aquelas. Por exemplo aqueles que estudam entendem
o quando e dificil em uma linda tarde de Sabado ter que ir a biblioteca para ler tres
livros e escrever dez paginas para um trabalho ou quando nos precisamos ficar duas
horas a mais em nosso trabalho depois de um longo e cansativo dia simplesmente
porque o nosso chefe nos pediu para fazer uns extras. Sacrificio.
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No texto que lemos hoje em Genesis 22:1-14 nos vimos a conhecidissima historia
quando Deus coloca Abraao a prova pedindo para que ele sacrificasse o seu filho
Isaque. Todos nos conhecemos bem esta historia que nos mostra que Deus estava
tentando provar a fe do seu servo Abraao, agora devemos abrir um parenthesis aqui
para lembrar de que Deus e hoje nos sabemos de que tudo nao passva de uma prova,
de um testo, mas Abraao, nao. Abraao nao sabia de que aquele pedido que Deus o
estava fazendo se tratava de um teste, de uma prova.

Entao, diz o texto de que ao ouvir Deus pedindo para que sacrificasse o seu filho
Isaque, Abraao nao pensa duas vezes em fazer o que Deus o estava pedindo para
fazer e nos podemos ver isso claramente no texto quando Abraao responde ao ouvir
Deus o chamando. Ao ouvir a voz de Deus Abraao responde dizendo: “Eis-me aqui.”
Entao Deus pede para que ele tomasse seu filho Isaque e o levase o para a regiao de
Moria para que la ele fosse sacrificado como holocaust.

Na manha seguinte, diz o texto, de que Abraao se levantou, provavelmente bem cedo
pela manha talves ainda antes que o sol nascesse e preparou o jumento que seria
usado para a viagem. (Abraao fez com o jumento dele o que hoje nos costumamos
fazer com os nossos carros antes de uma viagem. Antes de fazermos uma viagem
nos checamos os freios, os pneus, e colocamos gasoline ; -) Entao depois de ter dado
agua, comida ao Jumento Abraao chamou dois de seus servos para que cortassem a
lenha que seria usada para o holocaust.
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Entao depois de ter viajado por tres dias Abraao finalmente ve de longe o lugar que
Deus o havia pedido para ir. A over o lugar Abraao pede aos seus dois servos para
que eles ficassem ali esperando enquanto Ele e Isaque subiriam no monte para
adorar a Deus. Calmament Abraao pega a lenha que havia preparado para o
holocaust coloca nos ombros de Isaque, pega as brasas para o fogo, e a faca.

Enquanto caminham juntos Isaque perguntou a seu pai Abraao: “Pai” “Sim, meu
filho”, respondeu Abraao. Isaque perguntou: “As brasas e a lenha estao aqui, mas
onde esta o cordeiro para o holocaust?” Esta parecia ser uma boa pergunta para ser
feita naquele momento “onde esta o cordeiro para o holocaust? Diz o texto que
Abraao simpleemente responde: “Deus provera.” (Gen.22:8).

Esta e uma belissa passage pelo menos port res razoes. Primeiro porque esta
passage mostra a confianca que Abraao tinha em Deus. Ao responder para ao seu
filho Isaque que Deus providenciaria o cordeiro, Abraao mostra a sua total confianca
na providencia de Deus. Segundo porque esta passage e foi literalmente traduzida
do Hebraico. A ideia do texto original e exatamente que Deus iria providenciar o
cordeiro. E a Terceira razao e porque esta e uma passage que deu deu origem a frase
de Abraao que se tornou conhecida por todos nos. Todos nos quando estamos
atravessando nossas situacoes dificeis costumamos dizer em alto e em bom som
“Deus Provera.”
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Agora dizer nas horas dificeis que Deus provera nao parece ser algo tao dificil.
Qualquer um de nos pode muito bem dizer Deus provera. Nao ha problema algum,
nao ha nenhuma dificuldade em dizer Deus provera. Agora sera que realmente nos
acreditamos quando dizemos Deus provera? Sera de que quando nos dizemos em
alto e em bom som Deus provera nos estamos realmente acreditando no que
estamos dizendo ou ser que nos apenas dizemos estamos repetindo uma frase que
ouvimos alguem dizer?

Nao foi atoa que Abraao ficou conhecido como o Pai da fe. Quando nos pensamos na
palavra Pai nos pensamos em alguem que ensina, e so pode ensinar aquele que sabe,
e so sabe aquele que aprendeu, e aguem so aprende fazendo e foi ao dizer Eis-me
aqui que Abraao fez, foi ao dizer Eis-me aqui que Abraao teve a sua experiencia com
Deus. Abraao fez o que Deus estava pedindo e foi ai que Abraao se tornou o Pai da fe.

As vezes queremos conhecer a Deus sem fazer absolutamente nada. As vezes
queremos conhecer a Deus ficando sentado em nossas cadeiras confortaveis em
casa de Domingo a Domingo. Parece um pouco dificil. Abraao nao so fez o que Deus
o pediu para fazer, mas Abraao tambem sacrificou, ou estava disposto a sacrificar o
seu filho por obediencia, por amor a Deus.

Na semana passada morreu no Brasil uma pessoa muito querida. Lenira Luna.
Lenira era a diretora de educacao religiosa da minha Igreja. Lenira era conhecida
por todos como uma mulher integra e muito responsavel em suas atividades. No seu
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funeral todos disseram coisas magnificas sobre Lenira. Com certeza Lenira deveria
sacrificar muito sua vida para ser esta pessoa integra e responsavel que as pessoas
reconheciam que ela era Talves assim como Abraao e tantos outros que sacrificaram
suas vidas pelo amor a Deus.

Esta mesa que aqui esta parece muito bonita e ate bem simples de ser arrumada,
mas na realidade esta nao e uma mesa tao simples quanto parece, mas esta e uma
mesa especial porque ela nos mostra o sacrificio de amor que Deus fez por cada um
de nos quando enviou o seu filho a este mundo. Sera que foi facil para Deus ver la de
cima toda dor, todo o sofrimento que seu filho sofreu na cruz? Sera que foi facil para
Jesus deixar a sua Gloria la dos Ceus e se tornar um de nos? Claro que nao foi facil.
Na realidade foi muito dificil e e por esta razao que nos dizemos o sacrificio de amor
que Jesus fez na cruz por nos e esta parece ser a mensagem que se torna a historia
do Cristianismo.

A mensagem do Cristianismo e uma mensagem que mostra o sacrificio, a dor, a
renuncia, o sofrimento que muitos passaram por amor a Deus. Ao preparar o seu
proprio filho Isaque para entregar como sacrificio a Deus, Abraao nao estava
fazendo para receber algo entroca ou algo para si mesmo, mas ao preparar o seu
filho Isaque Abraao o estava fazendo um sacrificio por amor a Deus.

Se alguem nos perguntasse que e o sacrificio que nos estamos fazendo para Deus, o
qual seria a nossa resposta? Que esta mesa que aqui esta possa nos encorajar a
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sacrificar as nossas vidas por amor ao nosso Deus assim como Ele fez por nos.
Amem.

- Valter Sorrentino @2017
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