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João 15.20-27; 16.7-14

“Mas, quando vier aquele Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a Verdade” (João 16.13)

Olá Amado(a).

Por fidelidade ao título da lição desta semana nos limitaremos a comentar
o texto do Evangelho de João 16.7-14 conforme proposto acima. Lembramos,
portanto, que nesse texto Jesus está comentando acerca do “Paracleto”
(Convocado), designado de Espírito da Verdade, que seria por ele enviado da
parte do Pai, afirmando: “Mas, quando vier aquele Espírito da Verdade, ele
vos guiará a Toda a Verdade” (16.13).
Cabe-nos aqui tentar assimilar junto aos Amados acerca da “Verdade”
aqui salientada. Jesus já se havia anunciado como “O Caminho, A Verdade e
a Vida” e ao prometer um Outro que lhe seria como substituto (“não vos
deixarei órfãos”, conf. Jo 14.18), o designa por “Espírito da Verdade”, cuja
Missão básica seria nos orientar (guiar, conduzir) a toda Verdade, e testificar
do próprio Cristo, conforme 15.26,
Em uma primeira análise poderíamos afirmar que Jesus está se referindo
a ele próprio como “Vontade do Pai” e, portanto, Verdade Suprema para os
homens. Sabemos ser Jesus o Messias prometido desde os Tempos antigos e,
por isso, sua aceitação tem conotação de Verdade de DEUS.
Seria bastante simplório se isso se bastasse, afinal, ninguém pode negar
a História, a qual, por diversos testemunhos dão conta da Vinda, Vida, Morte e
Ressurreição desse conhecido Jesus do Cristianismo.
A missão precípua do Espírito da Verdade, o Espírito Santo, pois
proveniente do Pai (15.26), seria o de convencer o homem do propósito básico
da Obra realizada pelo Messias, o Ungido de nosso DEUS YAHU.
Afirma Jesus: “Quando ele vier, convencerá o Mundo do Pecado, da
Justiça e do Juízo” (16.8). Pecado, Justiça e Juízo, pontos básicos da ação do
Espírito Santo na relação com o próprio homem. Analisemos esses termos com
a Obra realizada por Jesus, a partir da exposição dele próprio nesses Ensinos:
1) “Do Pecado, porque não creem em mim” (16.9): Dois aspectos
precisam ser entendidos em relação ao Pecado. Primeiro, há de se entender
que o Pecado do homem não se encontra nos atos por ele praticados conforme
a maioria das religiões tenta impingir. O Pecado Bíblico tem correspondência
com o posicionamento do homem, contrário à Vontade de DEUS. Desta forma
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).
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nos voltamos ao início da “Criação”, quando os atos do homem Criado tomaram
rumos decorrentes de seu afastamento de DEUS;
Segundo, fica claro no texto que este Pecado, no presente, com a Vinda de
Jesus, passa a ser balizado pela não aceitação da “Vontade de DEUS
manifestada por ele”. Jesus é a Vontade de DEUS para a Reconciliação com o
homem. Não aceitá-lo é permanecer contrário a DEUS, é permanecer em
Pecado. A Missão do Espírito Santo é, neste caso, convencer o homem desta
relação de Cristo com o nosso Pecado;
2) “Da Justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais” (16.10):
Em sua Obra, Jesus executou a Justiça sobre o Pecado quando, por sua Morte,
DEUS cobrou a Dívida desse Pecado. Em Cristo, o Pecado foi Condenado,
não havendo mais Dívida a ser cobrada. Com a ida de Jesus esse Testemunho
teria de ser lembrado e compactuado continuamente para não cair em
esquecimento. Ao Espírito Santo cabe essa Missão para que a Obra de Jesus
surta efeito contínuo em seu verdadeiro sentido, motivando a Pregação pela
Igreja.
Ficamos constrangidos quando, diante de uma representação teatral da
Morte de Jesus, a comoção e a emoção levam pessoas a maldizerem os que o
mataram. Tal comportamento mostra que o entendimento da Remissão do
Pecado, de certa forma, não tem sido percebido naquele ato. Falha de nossa
Pregação;
3) “Do Juízo, porque já o Príncipe deste Mundo está Condenado”
(16.11). Esta é outra Missão do Espírito Santo derramado entre os homens.
Não é vantajoso se colocar a favor do Mundo. “O Mundo jaz no Maligno” e o
mesmo já se encontra Condenado. Agindo ainda, mas já Condenado!
Disse Jesus “Eu venci o Mundo”. Aceitar Jesus é se colocar no lado
Vencedor. Ficar no Mundo, não privilegiar o espiritual, é ficar com aquele que já
está Condenado. É sair perdedor. O homem, em seu arbítrio, pode rejeitar a
ação do Espírito Santo, nesta Missão para a qual, também, foi Convocado.
O “Cristão” é aquele que entende essa importância da Obra realizada por
Jesus e, convencido pelo Espírito da Verdade, põe Confiança, Fé em Jesus,
e Testemunha de sua Salvação.
Louvemos YAHU, nosso DEUS, pela Graça do Evangelho de Cristo!
Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).

