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INTRODUÇÃO:
O Apóstolo Paulo tomou posse de dois princípios: o teológico e o cultural. No teológico, ele repetiu o
anunciado de Salomão, em Pv 25.21-22; no cultural, ele lembrou o costume do Egito antigo. No antigo
costume Egípcio, um piedoso demonstrava seu ato de penitência por uma falta cometida, em carregar uma
vasilha sobre a cabeça cheia de carvão aceso! Parece-nos que o fogo sobre a cabeça de alguém culpado, que
não merece um ato de generosidade, é punido severamente pelo calor abrasador no seu cérebro! Pelo
menos, é o que imaginamos o que o Apóstolo desejava dizer! Este pensamento torna-se mais claro, quando
olhamos o contexto de Provérbios e Romanos. Portanto, coloquemos brasas vivas, e muito vivas sobre as
consciências daqueles que intentam nos fazer mal!

ESBOÇO:
1.
O resultado de uma vida cristã transfomada: (Rm 12.1-2) – “Rogo-vos, pois, irmãos, pela
compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o
vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do
vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.”
2.
Um cristianismo vivido num mundo caliginoso: (Rm 12.14-17) – “Abençoai aos que vos
perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram; e chorai com os que choram;
Sede unánimes entre vós; não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes; não sejais sábios em
vós mesmos; A ninguém torneis mal por mal; procurai as coisas honestas, perante todos os homens.”
3.
O desafio de se viver os ensinos de Cristo: (Rm 12.17-20) – “A ninguém torneis mal por mal;
procurai as coisas honestas, perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com
todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é
a vingança; eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver
sede, dá-lhe de beber; porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça.”
4.
Resultado pessoal: brasas vivas purificadoras: (Is 6.6-7) – “Porém um dos serafins voou para
mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz; E com a brasa tocou a
minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios; e a tua iniqüidade foi tirada, e expiado o teu pecado.”
5.
Resultado divino: brasas vivas glorifidoras: (Rm 12.21) – “Não te deixes vencer do mal, mas
vence o mal com o bem.”
6.
Resultado congregacional: brasas vivas recompensadoras: (Pv 25.21-22) – “Se o teu inimigo
tiver fome, dá-lhe pão para comer; e se tiver sede, dá-lhe água para beber; Porque assim lhe amontoarás
brasas sobre a cabeça; e o SENHOR to retribuirá.”

CONCLUSÃO:
A Palavra de Deus está repleta de exemplos como estes, da prática de se fazer o bem para aqueles que tão
somente tencionam nos causar males. Uma vida cristã pobre na consciência da pratica do bem aos malfasejos
deste mundo, produz, em contra partida, crentes néscios, despreparados e sem profundidade espiritual - um
cristão gangorra! Em suma, o segredo de uma vida frutífera é descoberta numa vida que prioriza mais dar
do que receber! A alegria é refletida em saber, que, um pária desta sociedade, ou de uma comunidade
evangélica qualquer é amado por Deus através destes crentes abrasadores de consciências!

