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(PARTE 2) LOUVOR NÃO SALVA:  

A OFERTA DE CAIM 

 

Por Markus DaSilva, Th.D. 

 

Nosso último texto sobre o louvor, publicado em abril, causou um certo desconforto entre 

aqueles que imaginam erroneamente que o Senhor desconsidera a obediência como 

requisito para que as nossas adorações sejam aceitas. Um absurdo de entendimento; algo 

que só pode vir de alguém que não lê, não presta atenção, ou simplesmente ignora as várias 

passagens bíblicas que testificam desta verdade: “Se eu tivesse acalentado pecado no meu 

coração, o Senhor não me teria ouvido;  mas, na realidade Deus me ouviu, e tem atendido à 

minha voz quando oro” (Sal 66:18-19. Ver também: Prov 28:9; Isa 59:2; João 9:31). 

 

A Igreja Tem Oferecido Tudo, Menos Aquilo que Deus Pede 

Queridos, como igreja, temos oferecido coisas maravilhosas a Deus, mas recusamos a dar 

aquilo que Ele pede. Deus pede obediência, mas cantamos e tocamos instrumentos; pede 

obediência, mas pulamos e batemos palmas; pede obediência, mas levantamos as mãos e 

dançamos, franzimos a testa, choramos copiosamente e nos prostramos no chão…. Tudo 

lindo e comovente aos olhos humanos, mas enquanto recusarmos a obedecê-lo não o 

agradamos (1Sam 15:22); sem obediência, estamos tendo um relacionamento distante, sem 

intimidade. Não somos íntimos porque não o conhecemos; não o conhecemos porque não o 

obedecemos (1Jo 2:3). 

 

A Oferta de Caim 

Por que recusa a obedecê-lo, você que se chama pelo seu nome? Por que insiste em oferecer 

a oferta de Caim? Alguém dirá: “Deus conhece o coração!” Correto! E é exatamente por Ele 

conhecer que não o enganamos. Quando você sabe que algo é pecado, mas persiste no erro, 
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e semana após semana traz ao altar as suas ofertas contidas em vasos de desonra (2Tim 

2:20), crê você que Ele as aceita somente porque conhece o seu coração? Você ainda não leu 

que Saul repetidamente desobedeceu ao Senhor e por isso lhe foi tirado o reinado e 

entregue a Davi, cujo coração obediente era realmente segundo o de Deus? (1Sam 13:14). 

 

Amados, eu sei que estas são palavras pesadas, mas do que adianta ouvirmos coisas leves se 

elas não nos preparam para o dia que se aproxima tão rapidamente? (Mat 16:3). 

Certamente que o Senhor ama toda a demonstração de carinho para com Ele, mas tem que 

partir de uma vida em obediência, de um coração contrito e santificado; caso contrário, são 

trapos imundos, ofertas sem valor, obras da carne. Espero te ver no céu. 


