
O Conselho do Profeta
Marcos 6:17-29

Vimos na escola dominical há algum tempo atrás sobre a experiência do rei Ezequias, quando deu ouvidos à  
profecia entregue por Isaías. Havendo valorizado a Palavra do Senhor em sua vida, aquele rei foi aos pés do Senhor e  
recebeu vida e paz.

Lendo a história de Davi, encontramos situação semelhante, quando o profeta Natã vai  até ele para, por 
profecia, trazer ao rei o conselho do Senhor. A profecia guarda o servo e o livra da corrupção.

Assim vemos que o Senhor confiava ao homem o reino, mas não o abandonava à própria sorte. Dava a ele o  
conselho necessário para conduzir sua vida e o reino de acordo com a vontade do Senhor. Este cuidado do Senhor 
aparece também na vida de outros reis. 

Porém nem todos foram humildes e tementes como Ezequias e Davi. A Bíblia nos fala (I Reis, 22:1-40) de Acabe,  
que, diante de uma profecia dura a seu respeito, proferida por Micaías, ordena a seus homens que o prendam no  
cárcere.  Se julgava  superior  à  Palavra  do Senhor  e,  vemos o seu  fim, morre na  peleja,  por haver desprezado a 
profecia.

Veremos aqui a história de outro rei,  contada no Novo Testamento. O rei Herodes.  Segundo o evangelista 
Marcos, Deus enviou o profeta João Batista para dizer àquele mau rei que não lhe era lícito possuir Herodias, mulher  
de seu irmão, Filipe. Herodes, então, manda João para o cárcere, exatamente como fez Acabe.

Porém diz a Palavra que ele descia ao cárcere para ouvir de boa mente o que João lhe falava e fazia muitas  
coisas - mas não tudo - o que o profeta lhe dizia. Herodes acreditou que podia sustentar esta situação. Trouxe para a  
mesma casa Herodias e João Batista. Porém não percebeu que ela espreitava o profeta.

Chegou, então, a ocasião que Herodias aguardava. Num momento de alegria do rei ela envia sua filha para 
dançar perante ele. Herodes comete seu segundo erro: ele expõe o reino e, numa palavra louca compromete metade 
dele, como quem não conhecia sua extensão. A menina, aconselhada pela mãe, pede a cabeça de João Batista e o rei,  
triste, mas orgulhoso, atende seu pedido, matando seu melhor conselheiro.

De igual modo, o Senhor nos confiou a cada um o Reino. É algo de maravilhoso, mas de muita responsabilidade.  
Porém não nos deixou sozinhos, à nossa própria sorte. Nos deu um Conselheiro: a profecia, a operação do Espírito 
Santo.

Se, como Ezequias e Davi, dermos ouvidos a ela, seremos conservados e o Reino confirmado em nossas vidas.
Se, todavia, agirmos como Acabe ou Herodes, haverá um juízo contra nós.

Às  vezes  o  crente  olha  para  o  mundo  e  deseja  fazer  um compromisso  com ele,  como Herodes  quis  um 
compromisso com Herodias. Mas a profecia vem para nos dizer: Não te é licito. Filipe podia ter compromisso com  
Herodias, pois ele não tinha o reino. Herodes não. Não TE é lícito, Herodes, pois Deus te confiou o reino. Às vezes  
olhamos para os que estão ao nosso redor, até mesmo familiares, e desejamos ter o mesmo compromisso que eles tem 
com o pecado. Nos esquecemos que o Senhor nos confiou um reino. Por isso a profecia é importante em nossa vida, 
para nos livrar das alianças com o pecado.

Se fizermos como Herodes, acreditaremos que é possível manter o pecado e a profecia debaixo do mesmo teto, 
de nossa casa espiritual. Aí a casa fica em desordem. Herodes acreditou que poderia "administrar" a situação. Porém o  
pecado não convive com o que é profético e espreita a bênção de Deus na nossa vida, tentando matá-la. Pobre do  
crente que acredita poder administrar a presença do pecado em sua vida. 

Chegará uma ocasião em que Herodias, o pecado, apresentará uma "novidade" - sua filha - e, entusiasmado, o  
homem comete seu segundo erro: ele expõe o reino em sua vida. Como quem não conhece a extensão do reino, não 
sabendo que ele alcança a eternidade, ele abre mão de parte dele. Se ficar com o reino somente para esta vida, para  
ele está bem. Mas é a oportunidade para a iniquidade dar seu golpe e matar a profecia, que lhe fazia oposição. A 
separação  da  cabeça  do  corpo  fala  do  fim  da  comunhão  com  o  Espírito  Santo.  O  pecado  quer  acabar  com  a  
mentalidade do que é profético em nossas vidas.

Herodes continuou reinando diante do povo, mas não diante de Deus. A situação perdurou até que chega um 
dia em que, dando uma palavra ao povo, dá ouvidos às suas lisonjas: Voz de Deus, não de homem. Herodes se iludiu  
com isso. Cometeu então, seu terceiro e último erro: Acreditou que ainda a palavra de Deus estava com ele. Mas o 
Senhor lhe executa um juízo e ele morre diante da multidão. Assim há um juízo que chegará a todo o que àquele mau 
rei imitar.

Guardemos portanto os conselhos que recebemos na escola bíblica dominical e imitemos os que alcançaram o 
favor de Deus, como Davi, para que o Senhor confirme sobre nós o Reino para sempre.

Amém.
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