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F IDELIDADE N AS VOCAÇÕES DADAS POR DEUS - VI
“Ora, o Senhor di sse a Abrão: Sai -te da tua terra, da tua
parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te
mostrarei...Parti u, pois Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e
Ló foi com el e. Ti nha Abrã o setenta e cinco anos quando saiu
de Harã .” Gen.12:1,4.
Enquanto o s ervir a Deus s ob a modalidade da rev elação feita a
Adão, encontrava -se implícita a forma de serv ir de conformidade com o
que o Eterno quer receb er, e não com o que o ser humano quer
ofertar; essa diferenciação se torna claramente explícita quando da
chamada de Abrã o para seguir o caminho proposto pelo Senhor.
Nessa revelação a Abrão os imperativos divinos se tornam
contundentemente incisiv os, não deixando margem para um meio termo
entre o querer do Senhor e o querer do homem: Sai-te da tua terra,
da tua parentela, e da casa de teu Pai, para uma terra que eu
te mos trarei .” A ordem é um imperativo incondicional para o qual s ó
há duas opções – obedecer ou desobedecer.
Esse imperativo de Deus no que concerne às condições para
Abrão poder servi -LO não era gratuito, ou por mero capricho do
Eterno. Em razão das terg iversações da humanidade desde Adão até
então, o Eterno cons tata não haver condições no ser humano em servi lo compa rtilhando do modu s vivendi de um mundo não comprometido
com Ele – e Abrão foi chamado a um comprometimento. Ess e
comprometimento exigia um passo exponencial rumo ao desconhecido,
um passo de fé, como o que mais tarde foi dito a respeito de Moisés :
“...como quem vê aquele q ue é invis ível.”
Abrão passou nessa prova de fé: “Partiu, pois Abrão, como o
Senhor lhe ordenara,...”. S em nada perguntar ou questionar, ele faz
“como o Senhor lhe ordenara”. É esse aquiescer em s ervir como o
Senhor des eja é que faz toda a diferença - não nos compete escolher o
que fazer e s im obedecer no que for ordenado s er feito.
Em Abrã o, portanto, se estabelece o modo de s ervir que agradas
ao Senhor – pela fé incondicional. Somente assim será a vontade de
Deus concretizada na vida de quem quer que v enha a se propor em
servi-LO.

