
help-desk”. Nesse cenário, Deus diz que 
responderia esses homens segundo a idolatria 
deles (v. 4) e isso seria uma expressão de juízo 
(vv. 7,8).

O caráter de Deus revelado em sua Palavra 
permanece o mesmo, ele não muda, ele é único 
Deus verdadeiro, sem rivais, e a ele pertence a 
nossa exclusiva adoração. Seja em confronto com 
os misticismos modernos, ou mesmo contra 
nossos apetites e paixões materiais e emocionais, 
ídolos são ídolos, o Senhor é o Deus vivo, a ele, e 
somente ele, devemos dedicar a integralidade da 
nossa vida, do nosso ser, amando-o com todo 
nosso coração, com toda nossa alma, com todas 
as nossas forças.

 
Que o nosso Deus nos conceda graça, para 

que o amemos sempre mais.
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Pode parecer estranho, mas é mais comum 
do que deveria ser. Pessoas comparecem 
dominicalmente a igrejas, cantam louvores, 
ouvem sermões, tomam contato com a Palavra de 
Deus. E, no entanto, igualmente em outra ocasião 
recebem “passes” em sessões espiritualistas, 
fazem “simpatias”, acompanham cegamente seu 
horóscopo, ou mesmo seguem de fé em fé em 
busca de um “milagre”, seja lá realizado por quem 
ou onde. A grande preocupação dessa pessoa, é 
ter o seu desejo realizado.

Na escritura a situação do povo de Deus era 
semelhante, no livro de Ezequiel vemos o povo 
em juízo no cativeiro babilônico, eles seguiram a 
outros deuses, violaram a aliança, e por essa 
razão o Senhor julgou a nação. Mesmo nesse 
cenário um grupo de anciãos comparece perante 
Ezequiel, eles querem ouvir uma palavra de Deus, 
todavia a resposta que o Senhor dá é:
"Filho do homem, estes homens ergueram 
ídolos em seus corações e puseram tropeços 
ímpios diante de si. Devo deixar que me 
consultem?  Ezequiel 14.3

A atitude desses anciãos é de um 
sincretismo que confronta a exclusividade do 
Deus único. Eles possuem ídolos em seu coração, 
são dominados e atraídos por eles, e agora 
desejam tratar ao Senhor como mais uma 
divindade, mais um ser que existiria para 
satisfazê-los, um tipo estranho de “super 

A exclusividade que Deus requer


