OUVINDO O TEXTO DA BÍBLIA 1

Uma das nossas fraquezas humanas é a nossa incapacidade de ouvir o texto das Escrituras.
Mais precisamente, temos dificuldade em ouvir o que a Bíblia diz, quando fomos
propagandeados para uma opinião diferente. Começamos então com uma noção fixa e entramos
em uma espécie de “negação” quando lemos versos que obviamente entram em conflito com a
nossa crença. Um exemplo clássico é este:
Enquanto igrejas e ministérios se unem sob a convicção de que "existe um Deus existente
eternamente em três pessoas", Paulo pensava o contrário. É surpreendente que os leitores da
Bíblia não ouçam a diferença entre:
“Há um só Deus – o Pai, o Filho e o Espírito Santo” (credos históricos); e
“Há um só Deus, o Pai” (Paulo, em 1 Coríntios 8.6).
Paulo é bem claro sobre quem é Deus. “Sabemos que [...] não há outro Deus, senão um só
[...] para nós há um só Deus, o Pai” (1 Coríntios 8.4, 6).
Jesus disse a mesma coisa: "Pai, [...] que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro"
(João 17.1, 3). Ele também afirmou o credo de Israel que, como se sabe, afirma que “Yahweh
é um só Senhor” (Deuteronômio 6.4; Marcos 12.29, NASB). Jesus disse que ouvir este credo é
a questão mais crucial de todas, o primeiro mandamento.
A Bíblia Versão Ampliada nos dá isso também de Paulo: “Contudo, Deus é [somente] uma
Pessoa” (Gálatas 3.20). (Então, será que Paulo concordaria com o credo que anuncia que Deus
é três pessoas?)
Um argumento inteligente, mas equivocado, que tenta derrubar tal informação direta sobre
quem é Deus, consiste na afirmação de que Paulo também disse que existe “um só Senhor Jesus
Cristo” (1 Coríntios 8.6). Isto é bem verdade.
Porém, Paulo já nos disse que o único Deus é o Pai. Então, quem é Jesus? Jesus é o único
Senhor. Mas, em que sentido? Ele é o Senhor Messias [ou Cristo] (Lucas 2.11 e muitos outros
textos). Ele é o único Senhor Jesus Messias [ou Cristo] (seu título completo).
Ele é o único Senhor no sentido que nos é dado pela Bíblia. Pedro disse: “[...] esse mesmo
Jesus [...] Deus o fez Senhor e Cristo” (Atos 2.36). Pedro havia acabado de citar o Salmo 110.1
(a passagem mais citada do Antigo Testamento): “Disse o SENHOR ao meu Senhor [...]”. Jesus
é o segundo senhor. Mas, que tipo de senhor é ele?
O texto hebraico nos diz que ele é ADONI (“meu senhor”). Esta palavra aparece 195 vezes
no Antigo Testamento, e nunca significa Deus. Descreve superiores humanos de vários tipos,
ocasionalmente anjos. Jesus é o supremo superior humano, o único Senhor e Messias. Ele é o
ADONI, o “meu senhor” do Salmo 110.1. Mas, lembre-se: "Há um só Deus, o Pai" (1 Coríntios
8.4, 6; 1 Timóteo 2.5).
Estamos nós ouvimos este credo claramente? Ou, a massiva propaganda de credos
tradicionais nos fez surdos a algumas das palavras mais fundamentais das Escrituras?
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