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Cristo se revela por meio da fé
“Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são
elas mesmas que testificam de mim” (João 5: 39).
Assim como já refletimos anteriormente sobre a revelação de Deus, que
se dá por meio da sua Palavra (a Bíblia), revelação essa que podemos
desfrutar e conhecer por meio da fé, da mesma forma o Cristo enviado por
Deus também se revela e se faz conhecer por meio da Palavra. Importante
observar que Cristo nos é revelado pela Palavra de Deus não somente nas
páginas do Novo Testamento, mas já no Antigo Testamento há vários textos
que claramente anunciam sua vinda (Isaías 53) e seu sofrimento por nós na
cruz (Salmo 22).
Ocorre, porém, que a mera e simples leitura da Bíblia – feita apenas com
olhar e compreensão humanos – não é suficiente para enxergarmos e
reconhecermos o Cristo revelado pela Palavra de Deus: só podemos desfrutar
a revelação de Jesus através da Bíblia por meio da fé.
O próprio Jesus afirmou isso aos seus perseguidores, aqueles que
questionavam seus ensinos e repudiavam seus feitos milagrosos: Jesus lhes
disse claramente que as Escrituras testificam e dão testemunho sobre quem
Ele é, assim como declaram sua missão. Seus perseguidores, porém, mesmo
julgando-se profundos estudiosos das Sagradas Escrituras, eram incapazes de
reconhecer o Messias, o Cristo prometido nos escritos de Moisés e dos
Profetas, exatamente porque examinavam as Escrituras apenas humanamente,
confiando em suas próprias capacidades e habilidades, ou seja: examinavam a
Palavra de Deus, mas sem a fé no Deus da Palavra.
Também no Evangelho de João (cap.1 vers.11) encontramos que “Ele
[Jesus] veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.” Conheciam as
Escrituras, mas não reconheceram aquele sobre quem as Escrituras discorrem,
aquele para quem as Escrituras apontam desde as suas primeiras páginas.
Sem a fé, muitos viram e ouviram o Filho de Deus, mas o julgaram como
lunático, rebelde, malfeitor, curandeiro, impostor, serviçal de Belzebu, possuído
por demônios e herege, a ponto de O condenarem à morte.
Sem a fé, não podemos desfrutar o amor e o poder, a presença e o agir
de Deus, nem podemos reconhecer e desfrutar sua revelação máxima e plena
em seu Filho Jesus, revelado a nós em sua Palavra.
Medite nisso!

