Didaquê
Anésio Rodrigues
Aula 40 - Por que Jesus incomodava tanto os líderes religiosos?

1. O Ministério de Jesus
A. O jugo de Jesus
a. Um rabino não escreve a Lei, ele interpreta a Lei.
b. A espiritualidade judaica era uma espiritualidade de ação.
A. Pode ou não pode fazer tal coisa?
B. Quantos quilômetros posso andar num sábado?
c. Uma pessoa escolhia que rabino seguir, então caria debaixo do jugo daquele
rabino, assim, cava seguindo a maneira daquele rabino interpretar a Lei.
d. Quando alguém dizia: sou discípulo do Rabino Fulano, a gente já entendia debaixo
de que jugo alguém estava.
e. Mateus 11.28-30
f. Na continuação do texto, Mateus demonstra exatamente esta atitude dos líderes
judaicos:
g. Mateus 12:1-14
h. Mateus 23.1-4
i. Mateus 5,6,7
Vocês ouviram o que foi dito... Mas eu lhes digo.
j. Jesus não estava revisando a Lei, mas sim, a interpretação da Lei.
B. O Pai de Jesus
a. Mateus 5:43-48
b. Deus não pode ser de nido, só pode ser percebido.
A. Ao longo do Velho Testamento, Deus vem sendo percebido.
B. Mas, existe um clímax desta revelação de Deus. Existe um momento na história
em que Ele se deixa ser mostrado exatamente como Ele é.
C. Finalmente. Deus se revela na pessoa de Jesus. Ele (Jesus) é tudo o que Deus é.
D. Ele é tudo o que o homem poderia entender sobre Deus. O máximo da
revelação de Deus está na pessoa de Jesus.
E. Se você vem lendo as escrituras e lendo as percepções que estes diversos
personagens na Bíblia tiveram de Deus, você notará um clímax, um ápice de
toda a história da revelação quando entrar nos evangelhos. Os Evangelhos é o
horário nobre das escrituras. É o momento onde o próprio Deus está andando
nas terras da Palestina na Pessoa de Jesus.
c. A percepção exata de Deus é a de Jesus.
À partir dele temos que reler tudo o que foi dito sobre Deus.
A. Hebreus 1:3
B. Ele é a exata expressão de Deus e também possui a percepção exata de Deus.
C. Ele então passa a nos ensinar sobre sua percepção de Deus.
D. Como Jesus via o Pai é como devemos entender a Deus.
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d. Por que é importante saber tudo isso?
A. Porque o que você pensa sobre Deus irá afetar toda a sua maneira de se
relacionar com ele e de se relacionar com as pessoas.
B. Deus não muda nada em razão do que você pensa a respeito dele. No entanto
faz toda a diferença para você.
C. O que pensamos a respeito de Deus é o que determina a maneira como nós
vivemos.
e. Coisas são feitas em nome de Deus que revelam o que estas pessoas pensavam
sobre Deus.
A. Israel matava seus inimigos em nome de Deus.
B. A igreja fez o mesmo na inquisição.
C. Guerras são feitas em nome de Deus.
D. Homens massacram suas esposas com seu machismo em nome de Deus
E. Gente é excluída da comunhão da Igreja, em nome de Deus.
f. Jesus entra em cena e diz: Essa idéia que vocês têm sobre Deus, não confere com o
meu Pai. Ele veio sofrendo e trazendo a história apenas para que chegasse o tempo
certo para me colocar no mundo e mostrar essas coisas para vocês.
g. Quando Jesus apresenta o Pai, é um choque para aquela cultura.
h. Para eles, Deus era o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus que provê,
o Deus que Cura, o Deus que é nossa bandeira, o Deus que é a nossa vingança.
Mas, chamá-lo de Pai… nunca!!
i. Alguns se surpreenderam, outros odiaram - acharam falta de respeito, outros
amaram: era tudo o que eles queriam dizer!

2. O embate com os religiosos
A. A cura de um cego
a. João 9:1 - 10:21
b. Jesus usa a cura do cego e aproveita o contexto pra trazer um ensinamento.
c. Aliás, é assim que João organiza o seu evangelho: Ele conta um milagre, mas o
milagre é para ilustrar o ensino.
d. Jesus começa a mostrar que os religiosos é que eram os cegos, e, mais ainda: fala
que seus líderes eram ladrões!
e. O Ladrão (v.10), ou ladrões e assaltantes (v.8,v.1) se refere aos falsos mestres, aos
mestres que ensinavam uma religiosidade que prendia o povo --> aos fariseus!
B. O caminho de Jesus é diferente do caminho da religiosidade
a. A religiosidade se mistura com superstição.
b. Tem muita coisa que os judeus acreditavam que era pura superstição:
1. Acreditavam que um anjo mexia as águas e o primeiro que entrasse era curado
2. Acreditavam que se alguém estivesse doente, era porque pecou e estava sendo
castigado.
3. Acreditavam que, se alguém nasceu cego, era porque os pais pecaram (ou o
bebê!)
c. Não conheciam a Deus, e por não o conhecerem, era medo de um desconhecido:
um Deus que pode fazer bem ou mal.
d. Por isso, a adoração para eles era uma espécie de apaziguamento da ira de Deus.
e. Lidam com Deus como um poder que lhe faz o bem ou o mal.
f. O horrível é ver os cristãos vendo a Deus dessa mesma maneira!
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3. Conselhos
A. Descubra a Deus na pessoa de Jesus
a. Discernir a identidade e o caráter desse Deus a quem servimos.
b. Existe um referencial. Deus se torna incompreensível sem este referencial. Esse
referencial é Jesus.
c. Deus tem uma identidade. Ele revela-se nas escrituras, e elas apontam para Jesus.
d. João 14:8,9
e. O Deus desconhecido se torna completamente revelado e conhecido na pessoa de
Jesus.
f. Ele é o Aba (o papaizinho querido), o Pai de Jesus.
g. Deus não é uma força, um poder. Ele é uma pessoa, que se revelou em Jesus.
h. Então temos que olhar é para Jesus
B. Olhe para Jesus
a. Jesus fez isso? Faria isso? Ele diria isso e diria desta maneira?
b. Não é a bíblia o nosso ponto de referência. Nosso ponto de referência é Jesus.
c. Nós entendemos, interpretamos a bíblia, a partir de Jesus Cristo.
d. Ele é a chave de interpretação das escrituras.
e. Olhando para Jesus nós aprendemos que Deus está conosco, que nos ama, que se
relaciona conosco.
f. Ele é pastor, ele cuida de nós, nos ama tanto a ponto de nos constranger.
C. Não tente “comprar” a Deus.
a. Em 1 Samuel 15,
Samuel pergunta para Saul:
- “Para quê tanto boi e tanta ovelha?”,
Saul responde:
- “É porque nós vamos fazer um cultão! E Deus vai se agradar dessa oferta gorda!”.
- “Você está confundindo os deuses - diz Samuel - Não é sacrifícios que ele quer.
Ele quer que você o obedeça e faça a Sua vontade”.
b. Isaías 29:13
c. O profeta aqui critica um povo que acha que cará de bem com Deus baseado em
rituais, em “cultões”, grandes ajuntamentos. “Esse povo honra-me com seus lábios,
mas o seu coração está longe de mim”.
d. João 14:21
e. Deus quer saber é do seu coração. É dele ou não?
f. E o mandamento dele é amar pessoas.
g. João 15:12
h. Ele não se impressiona de quantas conferências você participou.
i. Nem de que igreja você frequenta. (olha Deus, eu sou daquele igrejão, que tem um
pastorzão, um apóstolão, faz um louvorzão e que tem muita unção…)
j. Ele não se impressiona com essas coisas!
k. Ele quer é o seu coração, sincero pra Ele.
l. Salmos 145:18
m. Procurar conhecê-lo e ter um relacionamento com Ele.
n. João 10:27
As minhas ovelhas ouvem a minha voz;
eu as conheço, e elas me seguem.

fi
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