Os Ensinos de Jesus
************
Na controvérsia acerca da “verdade paulina”, alguns Fundamentalistas uniram-se aos
Modernistas na tentativa de exaltar “os ensinos de Jesus” (do seu ministério terreno) acima da Palavra
de Deus anunciada por Paulo. E dizem: “Que palavras devem ter mais importância e maior peso para
nós, as palavras de Jesus, ou as palavras de Paulo?”
Mas, eles fazem tais perguntas porque desejam obedecer verdadeira mente às “palavras de
Jesus” e verem os seus ensinos obedecidos? Não, porque eles desconsideram-nos notoriamente e
desobedeçam-nos declaradamente, tanto aos ensinos do Sermão no Monte (Mateus 5-7) como aos
ensinos da Grande Comissão (Mateus 28; Marcos 16; Lucas 24; João 20-21; e, Actos 1).
Com respeito ao Sermão no Monte, eles não se sujeitam à Lei de Moisés (Mateus 5:17-19); eles
não trazem presentes ao Altar do Holocausto (5:23-24); eles não dão livremente a todos que lhes
pedem (5:42; 10:8,9); eles não se abstêm de juntar tesouros na terra (6:19,25,26); eles não vendem o
que têm e dão aos pobres (Lucas 6:30; 12:33).
E enquanto professam obediência à denominada “Grande Comissão” como se fosse ensino para
a Igreja “Corpo de Cristo”, eles não proclamam fé e baptismo na água para salvação (Marcos 16:16);
eles não praticam os sinais milagrosos que seguem aqueles que crêem (Marcos 16:17-18); no seu
ministério eles não dão preferência ao judeu (Lucas 24:47; Actos 1:8); e, eles não ensinam os
“discípulos” a observar todas as coisas como o Messias ensinou na terra (Mateus 28:20, conforme 23:13).
Eles fixaram “os ensinos de Jesus” (terrenos) em cima e em oposição aos “ensinos de Paulo”,
não porque estejam determinados a obedecer a Jesus, mas porque estão determinados a desobedecer
aos ensinos de Paulo, minimizando o facto de Deus ter conferido a Paulo a “autoridade para ele ser o
apóstolo dos Gentios” (Romanos 11:13). E, contrariamente ao que Deus constituiu, eles não “glorificam
este ministério”.
Eles buscam exaltar os ensinos terrenos de Jesus sobre os ensinos de Paulo, porque ignoram
que os ensinos de Paulo não são dele, “nem por homem algum, mas de e por Jesus Cristo”
(Gálatas 1:12). Eles “têm comichão nos ouvidos... e desviam os ouvidos da verdade” (II Timóteo
4:3-4), dando, assim, ouvidos a “espíritos enganadores” (I Timóteo 4:1). Eles não têm dado ouvidos
aos ensinos de Paulo porque fecharam os ouvidos aos apelos insistentes do Espírito, e muito
reivindicado nas suas cartas: que o Apostolado e o Evangelho que Paulo pregava foi-lhe conferido pelo
Senhor glorificado, desde o céu, constituindo-o como mordomo ou o dispenseiro da “Casa Espiritual de
Deus”, a Igreja “Corpo de Cristo”, conforme a “dispensação da graça de Deus” (gr. “lei da casa da graça
de Deus”), em cujo programa nós vivemos no tempo presente:
«Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha
carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça
de Deus.» (Actos 20:24)
«Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o
meu ministério.» (Romanos 11:13);
«Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquitecto, o fundamento,
e outro edifica sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre ele.» (I Coríntios 3:10)

«Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que
tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada; como me foi
este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco, vos escrevi...» (Efésios 3:1-3)
«Regozijo-me, agora, no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das
aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja; da qual eu estou feito ministro segundo a
dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus: o
mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que, agora, foi
manifesto aos seus santos.» (Colossenses 1:24-26)
«Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o
conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus,
que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas, a seu tempo, manifestou a
sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso
Salvador.» (Tito 1:1-3)

Outros textos:
Actos 20:24; 22:6-10,17-21; 26:12-18; Romanos 11:13; 15:15,16; 16:25,26; I Coríntios 3:10;
11:23; 15:3; II Coríntios 5:16; Gálatas 1:1,11,12; 2:7-9; Efésios 3:1-4,8,9; 6:18-20; Filipenses 4:9;
Colossenses 1:23-27; I Tessalonis-senses 4:15; II Tessalonissenses 3:14; I Timóteo 2:5-7; II Timóteo
2:7-9; Tito 1:2,3, etc.
Eles ignoram a repreensão grave e solene que o apóstolo Paulo deu aos Gálatas, por eles não
reconhecerem o Evangelho de Paulo como o ensino de Cristo glorificado para nós, hoje (Gálatas 1:612); como, também, consideram as palavras de Paulo aos coríntios de forma ligeira e sem importância:
«Já anteriormente o disse e segunda vez o digo, como quando estava presente; mas
agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for,
não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco
para convosco; antes, é poderoso entre vós.» (II Coríntios 13:2,3).
Eles torceram a advertência inspirada de Paulo sobre os seus próprios escritos:
«Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de
nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe,
mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias,
blasfémias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da
verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais.» (I Timóteo 6:3-5).
C R STAM
Nota do Editor: Receio que grande parte dos crentes esteja a lavrar em vão na seara de Deus!
«Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a
revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto...»
(Romanos 16:25)

