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O Que Está Escrito?

Estudos

Como Está a Sua Visão?

M

uitos de nós usamos lentes corretivas. Eu mesmo tenho
usado óculos desde a adolescência. A primeira vez que
meus pais me levaram ao oftalmologista, eu mal havia
percebido dificuldade em enxergar. A visão piora gradativamente
de uma maneira praticamente imperceptível. Mas quando o
problema é diagnosticado, a receita emitida e os óculos feitos,
que diferença! Somente quando conseguimos focar a realidade,
percebemos como estávamos perdendo muitas coisas.
Com tempo, e novamente de uma maneira tão gradativa que
passa imperceptivelmente, as vistas pioram. Outro exame revela
o problema. Outra receita é dada. Outras lentes trazem a mesma
sensação de enxergar como não havia feito por um bom tempo.
Considere a comparação espiritual. Sem perceber, ficamos
gradativamente míopes. Se não reconhecer o problema e
receber tratamento, esta condição se torna fatal. A Bíblia usa
esta figura para nos avisar da natureza enganadora do pecado.

O livro de Provérbios fala do perigo do adultério. A tendência do
homem que cai na infidelidade é de imaginar um prazer
escondido que não trará consequências. A verdade é outra. O
homem adúltero é cego (Provérbios 5:20). Tanto a Bíblia como
a experiência da vida nos lembram das consequências terríveis da infidelidade.
Jesus descreveu os guias espirituais da sua época: “Deixai-os; são cegos, guias
de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco”
(Mateus 15:14). A realidade é assustadora: o pecado engana (Hebreus 3:13).
Quando procuramos ajuda profissional com nossos problemas de visão, queremos
duas coisas: diagnóstico e correção. Em termos espirituais, devemos procurar as
mesmas duas coisas. Jesus deu um diagnóstico e ofereceu a cura à igreja de
Laodiceia: “pois dizes: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma,
e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te
enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja
manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim
de que vejas” (Apocalipse 3:17-18). É especialmente importante observar quem
vende o colírio necessário: Jesus Cristo! Até
encarar a realidade do pecado e encontrar a
única solução em Jesus, continuaremos
Nesta edição:
com a visão distorcida. Vamos abrir os olhos
! José no Egito
e permitir que Jesus cure a nossa cegueira
! Números e Deuteronômio
(Atos 28:25-28).
– por Dennis Allan

! A Lei é Boa?

Um Jovem no Egito
José teve uma infância complicada. Sua
mãe morreu quando ele era pequeno, e
seu pai teve muita dificuldade em viver
com esta perda. Os meio-irmãos de José
o maltratavam e o pai aumentou a
tensão entre eles por mostrar uma forte
preferência por José.
Aos 17 anos de idade, este jovem foi
vendido por seus irmãos e se tornou
escravo no Egito. Os irmãos
convenceram seu pai que José estivesse
morto. De fato, ele estava em outro país,
rejeitado e esquecido pela família.
Era comum, na época em que José
vivia, pensar que “os deuses” exercessem
poder limitado e local. Até muito tempo
depois de José, os gregos e romanos
criaram sistemas mitológicos nos quais
os diversos “deuses” tiveram poderes
limitados sobre determinados aspectos
do universo. Diante desses fatos, a fé de
José se torna ainda mais impressionante.
Longe da terra prometida aos
descendentes de seu bisavô, no meio de
um povo com seus próprios “deuses” e
costumes religiosos, José não vacilou na
sua confiança no único verdadeiro Deus.
Como escravo, José se mostrou íntegro
e foi rapidamente promovido à posição
de administrador geral dos negócios de
Potifar. A mulher de Potifar viu este
jovem atraente trabalhando dia após dia,
e tentou seduzi-lo. José resistia aos
avanços da mulher, explicando-lhe seus
motivos: “Tem-me por mordomo o
meu senhor e não sabe do que há
em casa, pois tudo o que tem me
passou ele às minhas mãos. Ele não
é maior do que eu nesta casa e
nenhuma coisa me vedou, senão a
ti, porque és sua mulher; como,
pois, cometeria eu tamanha

maldade e pecaria contra Deus?”
(Gênesis 39:8-9). Esta postura de José
oferece um exemplo importante em
vários sentidos:
ì José acreditou na soberania
universal do único Deus. Se ele
cedesse à tentação, mesmo longe da
terra dos descendentes de Abraão,
pecaria contra Deus!
í José acreditou num padrão
absoluto e universal de moralidade.
Adultério é adultério em qualquer lugar.
î José não tentou justificar um
pecado escondido. Qual dano poderia
resultar de um pecado escondido
cometido por um jovem longe de casa?
Se José cogitou alguma desculpa deste
tipo, teve o caráter de descartar tais
noções e manter a sua integridade.
ï José respeitou o casamento como
um pacto inviolável. Ele não tratou o
casamento de Potifar como algum
arranjo insignificante entre pessoas que
não conheciam o Senhor. O casamento
nunca foi subordinado por Deus a
alguma instituição religiosa, pois foi dado
aos seres humanos pelo Criador, e deve
ser respeitado por todos. Mesmo um
casamento entre dois pagãos é um
casamento digno de respeito.
ð Quando a tentadora não desistiu,
José fugiu. Literalmente fugiu!
Manter-se puro diante de Deus foi mais
importante do que o emprego, a
liberdade ou a própria vida.
José passou anos na prisão por um
crime que não cometeu, mas devido à
sua fé, esse homem foi abençoado e
usado por Deus para salvar a nação
israelita. Vale a pena ser fiel!
– por Dennis Allan

O Que a
Bíblia Diz?

A Lei do
Antigo Testamento é Boa?

É fácil se confundir lendo as epístolas de
Paulo. O apóstolo Pedro comentou sobre
esse fato, mas ainda recomendou os
escritos de Paulo como escrituras (2
Pedro 3:15-16). Como ele avisou,
supostas contradições bíblicas têm sido a
desculpa para muitas pessoas rejeitarem
a fé em Jesus e na palavra revelada na
Bíblia. Consideremos um exemplo: o
ensinamento de Paulo sobre a lei do
Antigo Testamento.
Por um lado, Paulo descreve a lei dada
aos israelitas no Antigo Testamento
como “ministério da morte” e
“ministério da condenação” e diz
que é a letra que mata (2 Coríntios 3:6-9).
Ele falou desta lei como “escrito de
dívida que era contra nós..., o qual
nos era prejudicial” (Colossenses
2:14). Em outra carta, ele afirmou:
“Todos quantos, pois, são das
obras da lei estão debaixo de
maldição” (Gálatas 3:10).
Por outro lado, o mesmo apóstolo disse:
“a lei é santa; e o mandamento,
santo, e justo, e bom.... Porque bem
sabemos que a lei é espiritual”
(Romanos 7:12,14).
Um dos trechos que mais ajuda na busca
de um entendimento deste assunto é 1
Timóteo 1:8-10, onde Paulo escreveu:
“Sabemos, porém, que a lei é boa,
se alguém dela se utiliza de modo
legítimo, tendo em vista que não se
promulga lei para quem é justo,
mas para transgressores e
rebeldes, irreverentes e pecadores,

ímpios e profanos, parricidas e
matricidas, homicidas, impuros,
sodomitas, raptores de homens,
mentirosos, perjuros e para tudo
quanto se opõe à sã doutrina”.
Observamos alguns fatos importantes:
A lei é para transgressores. A lei trouxe
conhecimento do pecado (Romanos
3:20; Gálatas 3:22). O homem se
condenou por sua falta de amor (o
princípio que apoia qualquer lei divina Mateus 22:37-40), e a lei mostrou sua
condição. Este foi um serviço necessário
(ministério da morte e da condenação),
porque sem o diagnóstico do problema,
o homem não aceitaria a cura em Jesus
(Gálatas 3:23-24).
Os justos (justificados em Cristo)
não vivem sob a lei. Não
“permanecem subordinados”
(Gálatas 3:25) porque foram “libertados
da lei” (Romanos 7:6).
A lei ainda serve e deve ser usada de
modo legítimo. Não serve para nos
governar nem para guiar a igreja no seu
trabalho, louvor, etc., mas serve para nos
ajudar a entender o perigo do pecado (1
Coríntios 10:6-11; Hebreus 2:1-3), a
importância da fé obediente (Hebreus 11)
e a confiabilidade absoluta de Deus, que
cumpre suas promessas (Romanos
15:4). Por tais motivos, estudamos e
aprendemos de toda a Escritura (2
Timóteo 3:16-17), e erramos se
negligenciar o estudo do Antigo
Testamento.
– por Dennis Allan

