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10/13: “Procurai com Zelo os Dons Espirituais” – 1Co 14
“Segui o Amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar” (1Co14.1)

Olá Amado(a).

Já afirmamos anteriormente da dificuldade de se estudar acerca do
Espírito Santo, principalmente devido a pouca informação Bíblica a seu respeito
e, creio, devido ao cuidado com os muitos grupos que embasam suas Doutrinas
em torno da Missão/Ação do Espírito Santo, entre nós.
Essas Doutrinas, nem sempre bem embasadas, foram discutidas pelo
Apóstolo Paulo em relação à Igreja de Corinto na sua luta em disciplinar
doutrinariamente aquela Igreja.
No Capítulo terceiro vemos Paulo afirmar não poder tratar essa Igreja
como a “espirituais”, devido uma série de atitudes por ele combatidas ao longo
desta Primeira Epístola. “E eu, irmãos, não vos pude falar como a
espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo” (3.1).
O Apóstolo se utiliza de fatos e atitudes do dia a dia da Igreja para
admoestar e ensinar verdadeiras “atitudes espirituais”. Após apresentar no
Capítulo 12 diversas funções como espirituais, igualando-as todas em
importância, Paulo destaca um caminho mais excelente, o “Amor ágape”,
com características espirituais, para as diversas situações do viver. É o famoso
Capítulo 13, o mais belo “hino ao Amor” já conhecido.
Pois é, o Capítulo 14, destinado ao Estudo da lição desta semana, inicia
com o texto áureo acima, traduzido como: “Segui o amor, e procurai com
zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar” (14.1). Esta
tradução não está coerente com a preocupação de Paulo, o qual ensina que os
Dons são concedidos pelo Espírito Santo para o que for útil, para o bem
comum, não sendo de nossa atribuição.
Paulo quer levar o crente a buscar envolver-se nas coisas espirituais,
buscando a preferência pelo “profetizar”, o que pelos estudos vistos até este
momento, se coaduna com a Missão Básica do crente capacitado pelo Espírito
Santo – Ser Testemunha. É pela profecia que nos tornamos Testemunhas de
Cristo.
Neste momento, necessário lembrar que no Novo Testamento, conforme
Ensino do Mestre, se encerra o Período da Lei e dos Profetas, exatamente na
pessoa de João, o Batista (Mt 11.13; Lc 16.16). Assim, a palavra “profecia” no
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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Novo Testamento, toma uma conotação diferente da apresentada no Antigo
Testamento.
Agora, Todas as Coisas foram postas por DEUS através de Seu Ungido –
Jesus. Profetizar, no Novo Tempo, é mostrar as Promessas de DEUS como
fruto de Sua Fidelidade. É apresentar ao Mundo a Graça do Perdão concedido
no Calvário de Jesus, apresentando-o como “Justo Juiz” dos vivos e dos
mortos.
É apresentar o Evangelho da Salvação pela Fé em Jesus, através do
qual, o crente é selado pelo Espírito Santo da Promessa, recebendo como
presente (Dom) a capacitação para sua Missão de Testemunhar de Cristo.
Como consequência, o Espírito Santo age no ouvinte para convencimento do
“pecado, da justiça e do juízo”, levando este ouvinte à condição de um novo
crente. A Obra de Cristo tem assim sua sequência na Terra.
Após a apresentação de algumas formas e caminhos espirituais, nesta
Epístola, para que o crente se envolva na Obra do Evangelho, mesmo na Igreja,
Paulo a seguir mostra a ineficiência do chamado “dom de línguas”, o qual é
sempre apresentado como idiomas diferentes e não conhecidos da
Congregação de crentes.
Ao afirmar que fala mais idiomas do que os irmãos, diz, entretanto, que
prefere proferir cinco palavras, no idioma conhecido de todos, do que dez mil
(10.000) palavras sem entendimento dos ouvintes (14.19).
O valor dado pelo Apóstolo ao conhecido atualmente por “dom de línguas”
é, desta forma, semelhante a apenas 0,05% (dez vezes menor do que “meio
por cento”) diante da palavra dita no idioma usual, de conhecimento geral,
ensinado como “profecia”.
Paulo exorta: “Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas
sede meninos na malícia, e adultos no entendimento” (v20). Em outras
palavras e conforme o Capítulo Terceiro: “Não sejais carnais, mas
espirituais”, é o Conselho do Apóstolo Paulo.
Encerraremos este comentário parafraseando o dito do Apóstolo em 1Coríntios 14.1:
Amado(a), sigamos nosso viver aplicando-nos ao Amor ágape, envolvendo-nos
constantemente em coisas e atitudes espirituais e testemunhando, com a nossa boca, do
Evangelho de Cristo, para a Glória de DEUS.
Louvemos YAHU pela Graça do Evangelho de Cristo, portando-nos como espirituais!
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).

