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Generosidade da Palavra
“Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a
repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o
homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa
obra.” (II Timóteo 3.16-17)
Não é incomum que pais de primeira viagem, em tom de brincadeira,
reclamem que seus bebês não tenham vindo acompanhados de um manual de
instruções. Ter que descobrir o significado de cada choro é algo angustiante e,
em muitos casos, leva papai e mamãe a somar suas lágrimas às dos
pequeninos. Damos graças a Deus pelo apoio recebido das vovós e vovôs, titios
e titias e dos pediatras, que auxiliam na descoberta das razões da reclamação e
ensinam como suprir as necessidades e fazer o choro cessar.
A Palavra de Deus pode ser compreendida como um manual de
instruções para uma vida feliz e plena de acordo com a vontade do Pai. Ela é
lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos (Sl 119.105). A suficiência
da nossa regra de fé e prática é encantadora e certamente é uma das principais
dádivas que demonstram a generosidade do Senhor.
Ela foi revelada como forma de suprir toda a carência de Seu povo, na
medida da necessidade, do amadurecimento e até das formas de se
compreender o texto sagrado. A generosidade da Bíblia é tamanha que seu
registro congrega uma diversidade de gêneros linguísticos, com narrativas,
poesias, cânticos, argumentações, enumerações, normativas, parábolas e
casos, até ser completada pelo exemplo vivo de Cristo. Ele é a chave para a
compreensão plena dos Testamentos, que encadeiam fatos marcantes da
história hebraica até Seu nascimento e morte, descortinam profecias sobre Sua
vinda, registram Sua história e Seus ensinamentos, consolidam a doutrina nas
cartas de Seus apóstolos e revelam os fatos que haveriam de acontecer até a
consumação dos séculos.
Tendo Cristo como referência e a ação do Espírito Santo para nos levar à
compreensão sistêmica da Bíblia modelada às necessidades e visões de mundo
individuais, somos direcionados aos desígnios e propósitos do Pai para nossas
vidas pessoais, para a Igreja e para o Seu Reino, a fim de que cumpramos papéis
e funções específicos na obra do Senhor, segundo os dons e talentos que Ele
mesmo concede de maneira graciosa.
A partir desse entendimento, nos sujeitamos com fé a esse presente
precioso, fruto da generosidade perseverante de Deus, entregue à humanidade
para que seja ensinada no caminho em que deve andar, seja repreendida
quando se desviar desse caminho e seja corrigida para retornar ao caminho.
Assim, será educada na justiça do Pai a fazer o que é certo, do jeito certo e pelas
motivações certas.

