A Pedra
Rejeitada

preciosa
N

os últimos dias antes da sua morte, Jesus confrontou, desafiou e repreendeu
os líderes religiosos em Jerusalém. Estes ficaram frustrados quando Jesus
recebeu a adoração da multidão na sua chegada à cidade. Eles se sentiram
ofendidos e ameaçados quando ele expulsou os comerciantes do templo. E quando
ensinou no próprio templo – a casa de Deus que eles consideravam território próprio
deles – questionaram a autoridade de Jesus para fazer tais coisas. Os servos infiéis
questionaram a autoridade do Filho sobre seu uso da sua própria casa!
Jesus mostrou a incoerência da conduta desses líderes com uma simples pergunta
sobre o batismo de João. Eles, mais preocupados com a política do que com a
verdade, recusaram responder (Mateus 21:23-27).

Parábolas sobre a Rejeição pelos Líderes Religiosos

D

epois desta conversa com os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus,
Jesus usou duas parábolas para mostrar a rebeldia deles diante de Deus. Na
primeira, ele mostrou que os pecadores penitentes foram mais justos do que
os religiosos rebeldes (Mateus 21:28-32). Na segunda, ele falou de servos
encarregados com a vinha do seu senhor. Ao invés de pagar os valores devidos ao
dono da vinha, estes servos maus maltrataram e mataram os mensageiros que ele
mandava receber os pagamentos. Afinal, o dono da vinha mandou seu próprio filho,
achando que eles o respeitariam. Os lavradores, vendo a oportunidade de tomar
posse da vinha, mataram o filho do dono. As pessoas que ouviram a parábola
entenderam que o dono teria todo motivo para destruir aqueles servos maus (Mateus
21:33-41). Os líderes dos judeus entenderam, corretamente, que Jesus usou aquelas
parábolas para falar deles e de suas atitudes erradas para com Deus (Mateus 21:4546). Os desafios continuaram, os religiosos armando ciladas para Jesus, e o Cristo
mostrando a perfeita sabedoria que os silenciou (Mateus 22 e 23).

Jesus: A Pedra Rejeitada pelos Construtores

N

o meio destas discussões (Mateus 21:42), Jesus citou a profecia de Salm o
118:22-23 – “A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser
a principal pedra, angular; isto procede do S ENH O R e é maravilhoso
aos nossos olhos.” Esta profecia do salmista e uma referência semelhante em
Isaías 28:16 se tornaram pontos importantes na pregação apostólica. Além de três
dos relatos do evangelho incluirem o comentário de Jesus (Mateus 21:42; Marcos
12:10 e Lucas 20:17), pregadores como Pedro e Paulo desenvolveram e aplicaram
o mesmo tema.
Nas construções antigas, a pedra angular era a pedra de esquina que servia para
alinhar toda a construção. A escolha de uma boa pedra facilitaria a construção
conforme a planta. Um a pedra fora de esquadria resultaria numa construção
errada. Os construtores de Israel julgavam Jesus uma pedra inadequada para o
tipo de construção que eles queriam. Deus o julgou perfeito para edificar a igreja
conforme a planta divina.

Jesus: A Pedra Eleita e Preciosa

P

edro fez a aplicação direta quando repreendeu os líderes em Jerusalém: “Este
Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a
pedra angular” (Atos 4:11). Algumas décadas depois, ele usou o mesmo
princípio para frisar a importância da santidade dos cristãos (1 Pedro 2:4-10). Ele
mencionou a rejeição da pedra angular pelos descrentes, mas fez seu apelo aos
crentes. Para os servos do Senhor, a mesma pedra é “eleita e preciosa”.
Baseado neste princípio da preciosidade da pedra angular, Pedro disse aos
cristãos: “Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo
de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz” (1 Pedro
2:9). Paulo fez a mesma aplicação deste tema: “Assim, já não sois estrangeiros
e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da fam ília de Deus,
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele
mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular; no qual todo o edifício, bem
ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor” (Efésios 2:19-21).

Os Cristãos: Pedras que Vivem

P

or terem uma relação especial com a pedra angular, eleita e preciosa, os
cristãos devem viver de maneira distinta do mundo: “Chegando-vos para
ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com
Deus eleita e preciosa, também vós m esmos, como pedras que vivem,
sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de
oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de
Jesus Cristo” (1 Pedro 2:4-5).

A Pedra Rejeitada Hoje

N

a época de Jesus, Pedro e Paulo, a m aioria dos líderes religiosos – mesmo
aqueles que afirmavam servir a Deus – rejeitaram o próprio Senhor. Eles
queriam construir suas congregações e movimentos conforme as suas
próprias idéias, enfatizando alguns princípios da palavra de Deus e ignorando
outros. As tradições destes líderes, muitas vezes, tomou o lugar da verdade
revelada por Deus. Há muitos construtores no mundo religioso atual. Líderes
religiosos procuram construir igrejas e iniciar e manter movimentos religiosos. Em
todos os casos, devemos avaliar estas construções para ver como tratam a pedra
angular escolhida por Deus. É triste observar que muitos dos construtores hoje
imitam os religiosos que rejeitaram Jesus há 2.000 anos. Rejeitam o Senhor e a
palavra dele e estabelecem outras bases que se tornam sagradas.

Algumas Pedras Erradas

Q

uando suplantam Jesus, os construtores colocam suas próprias pedras no
fundamento de suas igrejas e movimentos. Geralmente, estas pedras são
distorções de ensinamentos bíblicos. No caso dos fariseus do primeiro
século, as pedras erradas eram várias. Alguns exemplos: regras hum anas sobre o
sá b a do (M a rco s
2:23-28;
os
f a ris e u s f a z ia m
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tradições dos homens sobre como lavar as mãos e as louças (Marcos 7:3-9), e
ensinamentos sobre jeitos de evitar suas responsabilidades para com seus pais
(Marcos 7:10-13).
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Hoje, líderes religiosos têm escolhido outras pedras, também distorcendo verdades
reveladas nas Escrituras ou acrescentando suas próprias doutrinas. Considere
alguns exemplos atuais:
O Livro de Mórm on. A pedra angular dos mórmons é o Livro de Mórmon. Eles
dizem: “Joseph Sm ith traduziu o Livro de Mórmon para o inglês pelo dom e poder
de Deus. Ele disse que o livro ‘é o mais correto que existe sobre a face da Terra e
a pedra angular de nossa religião e [que] um homem pode se aproximar mais de
Deus observando os seus preceitos do que pelos de qualquer outro livro.’ (History
of the Church, 4:461). O Presidente Ezra Taft Benson ajudou-nos a entender como
o Livro de Mórmon é a pedra angular de nossa religião....” (citação do site
www.mormons.com.br). Ao invés de aceitar Jesus Cristo como a pedra angular,
eles adotam um outro evangelho como o fundamento de sua religião. Lembremos
a advertência dada pelo apóstolo Paulo: “Mas, ainda que nós ou m esm o um

anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos
pregado, seja anátem a” (Gálatas 1:9).
Um a Forma Exclusiva do Nom e de Deus. Apesar do fato que os apóstolos
usavam traduções das Escrituras que representavam nomes divinos em outros
idiomas, várias seitas têm surgido defendendo formas “autênticas” de escrever e
pronunciar nomes de Deus (Jeová, Yehoshua, Yeshua, etc.). No zelo pela forma do
nome, alguns desses grupos até alteram as Escrituras inserindo a forma “autêntica”
em textos onde não aparece. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, usam uma
versão da Bíblia na qual os tradutores inseriram o nome Jeová no Novo
Testamento mais de 200 vezes, apoiando a aplicação deste nome ao Pai e
negando o fato que Jesus, também, é o Senhor descrito no Antigo Testamento
como YHWH (Jeová). É impossível compreender o primeiro capítulo de Hebreus
e ainda negar que Jesus é o Senhor Eterno identificado como YHWH.
Métodos Específicos de Crescim ento. Outros movimentos têm destacado
determinados métodos de crescimento – m étodos específicos de discipulado,
organização de igrejas em células, etc. – como a característica que os define. O
sistema humano se torna o ponto principal, e pessoas que não adotam o mesmo
sistema são rejeitadas.
O Evangelho Social. Alguns grupos têm focado suas obras sociais de maneira
que enfatizam o segundo mandamento acima do primeiro (Mateus 22:36-40).
Estas igrejas desviam sua atenção de sua missão espiritual e concentram seus
recursos e suas obras em atividades sociais.
O Ecumenism o. Numa sociedade em que a tolerância é valorizada mais do que
a verdade, o espírito ecumênico se tornou mais importante do que o Senhor Jesus.
A pedra angular de algumas religiões é a convivência pacífica, abandonando a
guerra espiritual dos verdadeiros cristãos (2 Coríntios 10:3-6) e esquecendo
totalmente o sentido da nossa santificação.

Voltar à Pedra Angular Verdadeira e Eterna

O

desafio diante de nós é simples, mas exigente: voltar à pedra angular
verdadeira. “Porque ninguém pode lançar outro fundam ento, além do
que foi posto, o qual é Jesus Cristo” (1 Coríntios 3:10). “Se o S ENH O R
não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam” (Salmo 127:1).
Voltar a Jesus significa mais do que a aceitação dele como Salvador. Significa o
com promisso de obedecê-lo como Senhor, aquele que tem toda autoridade
(Mateus 28:18-19; Colossenses 3:17; 1 Pedro 4:11; 2 João 9). É essencial respeitar
a pedra angular para construir conforme a planta original dada por Deus.
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