A Evidência Mais Fortê
Será que manuseando uma serpente venenosa prova que você é ungido por Deus? A Bíblia parece indicar que algumas
pessoas serão capazes de mexer com serpentes e não serem feridas. É isso que Marcos 16:18 ensina?
Neste último fim de semana o Pastor Jamie Coots do Tabernáculo Evangélico em Nome de Jesus na cidade de
Middlesboro - Kentucky, morreu de uma picada de cobra na mão. No Sábado a tarde (15 de Fevereiro) durante um
serviço de adoração, ele foi picado por uma cascavel venenosa. Quando os paramédicos foram chamados, eles
chegaram à igreja e descobriram que o pastor havia ido embora. Eles foram pra casa dele e discutiram sobre os perigos
de não tratar da ferida. Ele recusou o tratamento e quando a policia retornou uma hora depois, o pastor havia morrido.
Cody Coots (filho do pastor) achou que seu pai iria ficar bem. Ele disse que seu pai foi picado oito vezes e nunca sofreu
uma reação severa. “Nós vamos pra cara, ele vai deitar no sofá, vai doer, ele vai orar um pouco e ele vai ficar bem” disse
Cody. “É isso que aconteceu nas outras vezes, exceto nesta vez foi tudo muito rápido e muita loucura”.
Algumas igrejas praticam o manuseio de serpentes durante seu serviço de adoração para demonstrar que pessoas de fé
verdadeira não serão feridas. A prática é na verdade ilegal na maioria dos estados, mas ainda acontece nas áreas rurais
do sul. O National Geographic destacou o pastor Coots e outras pessoas manuseando vários tipos de serpentes,
incluindo cascavel, cottonmouth e copperhead (encontradas somente no sul do Estados Unidos). O risco sempre valia a
pena para eles por que isso era a prova de sua fé inabalável.
Será que a Bíblia incentiva aos crentes de propositadamente manusear serpentes venenosas como uma demonstração
de fé? A passagem mais citada para suportar esta atividade é Marcos 16:17, 18, que diz: “Estes sinais acompanharão os
que crerem: em meu nome expulsarão demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e, se beberem algum
veneno mortal, não lhes fará mal nenhum; imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados.” O que esta
passagem ensina?
A Bíblia fala sobre pessoas procurando por milagres e sinais como evidência da verdade ou uma verificação de fé.
Escribas e Fariseus uma vez se aproximarão a Jesus e disseram: “Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti”
Mateus 12:38. Qual foi a resposta de Cristo? Pegando uma serpente ou bebendo veneno? Mas Ele respondeu e disse
para eles: “Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal
de Jonas.” Mateus 16:4.
Deus prometeu proteger Seus filhos “Salmos 91:14”. Ele é capaz, no caso de Paulo na ilha de Malta, para proteger as
pessoas de serpentes se elas forem acidentalmente manuseadas “Atos 28:1-6”. Mas para o proposito de provar a fé de
uma pessoa, até mesmo Jesus rejeitou o desafio do diabo pra que Ele pulasse do topo do templo para mostrar que Ele
era divino “Mateus 4:5-7”. Jesus disse: “Não ponha à prova o SENHOR, o seu Deus”.
A evidência mais forte da divindade de Cristo não foi encontrada em sinais milagrosos para mostrar o Seu poder. A
maior prova que Jesus veio do céu foi encontrado em seu caráter justo. O Salvador executou milagres, mas eram para
aliviar o homem do sofrimento, não para o apelo de curiosos ou duvidosos. O poder do evangelho não é demonstrado
na vida de crentes realizando um milagre para mostrar que temos fé. Mas sim é visto em uma vida mudada.
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