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_____________________________

Sobre a Compilação
deste E-book
_____________________________

Quando adquiri o e-book intitulado Jesus vs. Jerusalém do Dr. Joel
McDurmon, decidi que iria fazer uma paráfrase do mesmo, para poder
publicar obra tão inédita em solo brasileiro. Posteriormente, descobri
que o Dr. Mc Durmon estava disponibilizando no site da American
Vision praticamente quase que todo o conteúdo do e-book.
Uma vez que vi os textos do e-book Jesus vs. Jerusalém sendo
disponibilizados em formato de artigos para o domínio público, decidi
traduzi-los e reuni-los em formato de e-book. O e-book Jesus versus
Jerusalém com seus 14 capítulos já está disponível no site da Revista
Cristã Última Chamada desde Maio deste ano.
Neste mês de Novembro em que o Dr. Joel McDurmon tem
publicado os seis últimos artigos de seu e-book original, artigos estes
que fazem parte do Apêndice A, B, C, D, E, F, decidi cumprir a minha
promessa e resolvi traduzir esse Apêndice para disponibilizar para o
meu público. Este e-book é como se fosse a segunda edição do Jesus
versus Jerusalém lançada em Maio deste ano. Promessa cumprida!
Se ainda não leu, sugiro ao leitor que leia também o e-book Jesus versus
Jerusalém para ter uma noção mais ampla e contextual das parábolas de
Jesus, as quais foram para os primeiros ouvintes uma verdadeira Ação
Judicial de Jesus contra Jerusalém.
César Francisco Raymundo
Editor da www.revistacrista.org
Domingo, 19 de Novembro de 2018
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Apêndice A
_____________________________

O Domo da Rocha contra
um novo Templo Judaico
_____________________________

Não há absolutamente nenhuma necessidade de substituir a Cúpula
Muçulmana da Rocha por um Templo judaico. Por que você pergunta?
Bem, antes de tudo, a Cúpula é muito bonita e com certeza irá ser uma
boa igreja algum dia.
Mas em segundo lugar, a ideia de que as pessoas ainda estão falando
sobre como um Templo judaico deve um dia (em breve) ficar no lugar
da Abóbada Muçulmana da Rocha é pura superstição. Baseia-se numa
tradição - infundida com alguma imaginação - e não em qualquer
mandamento ou previsão da Palavra de Deus.
Com toda a conversa e estudo da Bíblia sobre o Monte do Templo
judaico, você esperaria que a Bíblia tivesse muito a dizer sobre esse
Monte em particular. Mas a maioria dos cristãos - especialmente
aqueles que nos ensinam mais sobre o próximo Templo reconstruído
- certamente ficariam surpresos com o pouco que a Bíblia realmente
diz sobre esse local, e muito menos sobre qualquer construção física
futura. A maior parte do que nos é assegurado hoje - e o que é o tema
da tensão geopolítica e da luta teológica - é fundada pouco mais do que
em suposições.
Dizem que em 2º Crônicas 3:1 está escrito que Salomão construiu o
Templo no Monte Moriá e que essa era a localização da eira de Ornã
que Davi comprou. Hoje, a evidência arqueológica coloca o local do
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Segundo Templo (Templo de Herodes, aquele que existia quando Jesus
andou na Terra), onde agora está a Mesquita de domo dourado. Mas,
surpreendentemente, não há nenhuma prova arqueológica de que o
primeiro Templo, o Templo de Salomão, estava no mesmo local,
embora não haja evidência de que seja em qualquer outro lugar. Mas
esse não é o ponto principal da história.
Antes de avançarmos, devemos lembrar que, na verdade, há uma
série de montanhas associadas à cidade de Jerusalém: Montes Moriá,
Sião, Oliveiras e alguns outros que têm pouco ou nenhum significado
bíblico do qual podemos contar. O monte Sião é o pico mais alto, e
fica a quase meia milha a oeste do próprio Monte do Templo, que é o
monte Moriá. Entre os dois há um vale considerável. Ainda mais ao
leste do Monte do Templo, através de um vale ainda mais profundo,
levanta o Monte das Oliveiras, que também é superior ao monte Moriá.
A partir deste pico, Jesus e seus discípulos olharam para o oeste sobre
o Templo, e Jesus declarou sua destruição pendente (Mateus 24,
Marcos 13 , Lucas 21). Uma foto do Monte das Oliveiras hoje revela a
Mesquita ao oeste, onde o Templo já era, e a costa claramente mais alta
do monte Sião mais no fundo ocidental.

Os dados bíblicos
Para começar, por que razão o Templo já foi construído no Monte
Moriá? Sobre a localização do Templo, a Bíblia nos diz que Salomão
escolheu o monte Moriá, "onde o Senhor apareceu a Davi, seu pai, no
lugar que Davi havia designado, na eira de Ornã, o jebuseu" (2º
Crônicas 3:1). "Nomeado" [ou designado] está mais devidamente
"preparado", como [as versões da Bíblia em inglês] KJV e o NASB o
possuem. Davi não só nomeou este lugar, mas ativamente estabeleceu,
preparou ou configurou o local. E por que Davi estabeleceu isso como
um local para um Templo "permanente"? Ele teve um comando de
Deus para fazê-lo? Na verdade não. A história de Davi e Ornã é
contada alguns capítulos no início de 1º Crônicas 21. Deus enviou uma
praga ao povo de Israel como castigo porque Davi contava o povo (1º
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Crônicas 21:1-14). Através do Anjo do Senhor, a praga matou 70 mil
homens. Quando o Anjo chegou a Jerusalém, Deus parou de destruir
a cidade, e o Anjo ficou parado no ponto da eira de Ornã.
Então Deus enviou o profeta para instruir Davi a ir à casa de Ornã e
colocar um altar naquele lugar. Este teria sido um simples altar de
pedras não cortadas e sem degraus, de acordo com a lei de Deus
(Êxodo 20:24-26). Davi obedeceu. O altar foi eventualmente criado,
Davi ofereceu sacrifícios e orações a Deus, e Deus respondeu por fogo
do céu sobre o altar. Tudo dito e feito, o Anjo do Senhor foi ordenado
a envolver sua espada, terminando oficialmente a praga sobre Israel.
É importante observar tudo o que era necessário para Davi, e o
propósito para isso. Davi só foi requerido por Deus para construir um
altar, nem mesmo necessariamente sacrificar sobre ele. E o propósito
do altar era claramente em resposta à presença da ira de Deus através
do Anjo do Senhor e o caso temporário da praga. Não há nenhuma
indicação em qualquer lugar que Deus quis que este seja um local
permanente, e certamente não há exigência, mandamento ou estatuto
para que seja assim.
Ornã, no entanto, estava realmente disposto a doar toda a
propriedade ao rei para esse fim. Davi insistiu em pagar por isso. A
transação foi abaixo. Portanto, o imóvel pertencia legalmente a Davi.
Como Deus nunca indicou nenhuma necessidade de dedicar a
propriedade ao Senhor ou ao Templo ou ao Sacerdócio, só podemos
assumir que, para o resto da vida de Davi, o imóvel pertencia
legalmente ao Rei.
Consequentemente, foi puramente a decisão de Davi - não o
comando de Deus - de que o Templo seja construído no local da eira
de Ornã (Araúna em 2º Samuel 24). Mas o próprio Davi não podia
construir uma casa para Deus; Deus proibiu-o de fazê-lo porque ele
tinha sido um homem de derramamento de sangue e guerra (1º
Crônicas 22:8). Em vez disso, o futuro filho de Davi edificaria a casa,
e "seu nome será Salomão" (1º Crônicas 22:9). Ele seria um homem de
descanso.
Como uma nota lateral, poderíamos facilmente assumir que Deus se
referiu ao filho imediato de Davi, Salomão. Mas lembre-se, quando
10

Salomão nasceu, foi Davi quem o nomeou Salomão; Deus enviou o
profeta Natã para dar à criança um nome diferente da parte de Deus,
Jedidias (2º Samuel 12:24-25). Deus não viu o "Salomão" de Davi
como Salomão, mas como Jedidias. Além disso, as palavras de Davi a
Salomão indicam que o filho que edificaria o Templo e traria a paz
ainda não havia nascido: "Eis que um filho nascerá de vós, que será um
homem de descanso" (1º Crônicas 22:9). Obviamente, quando Davi
falou, seu filho Salomão já nasceu, vivo e ouvindo seu pai falar. Nós
somos deixados para concluir que o último Salomão - "pacífico e
perfeito" - que Deus prometeu a Davi era Jesus. Entretanto, Salomão
proporcionaria um tipo de "Salomão Verdadeiro" ainda por vir.
Quando Salomão mais tarde construiu uma casa para o Senhor, ele
seguiu com o que seu pai já havia estabelecido e preparado (2º Crônicas
3:1). Como seu pai, Salomão não tinha nenhuma direção ou comando
explícito de Deus, onde colocar o Templo, mas apenas instruções para
construí-lo e como. Além de ter comprado o imobiliário e estabelecido
o local, Davi também preparou matérias-primas, materiais de
construção, mão-de-obra organizada e garantias, apoio e ajuda do
governo para o projeto de construção que ele colocou diante de seu
filho (1º Crônicas 22:2-5, 14-19).
Todo o projeto, desde a concepção até a conclusão, foi o design de
Davi. A única exceção foi o padrão para o Templo e seus
instrumentos: Deus forneceu a Davi (1º Crônicas 28:11-19). Mas sobre
a localização do Templo, Deus não ordenou nada. Foi a decisão de
Davi. Davi decidiu esse local não porque ele tivesse o comando de
Deus ou as direções do profeta, mas porque ele tinha medo do Anjo
do Senhor que estava estacionado na eira de Ornã. Embora Deus tenha
aceitado os sacrifícios de Davi, o Anjo do Senhor envolveu Sua espada,
e a praga e a ameaça terminaram, e Davi, contudo, teve medo.
Enquanto isso, o sacerdócio atual, o tabernáculo e a arca da aliança
estavam a quinze quilômetros de distância em Gibeom (1º Crônicas
21:29; 16:37-43). Mas, "Davi não poderia percorrer isso para perguntar
a Deus, porque tinha medo da espada do anjo do Senhor" (1º Crônicas
21:30). No entanto, no versículo seguinte (22:1), encontramos Davi
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declarando a fusão de Ornã: "Esta será a casa do Senhor Deus e aqui
o altar do holocausto para Israel".
Então, não só Davi não teve um comando de Deus, onde construir,
mas ele nunca perguntou a Deus. Com medo de deixar o lugar onde
estava, ele simplesmente declarou, unilateralmente, o local da Casa de
Deus. Assim, a localização do Templo de Salomão foi o resultado da
fraqueza momentânea de Davi e da conveniência auto-interessada.

Sião ou Moriá?
Muitas pessoas argumentaram que o local no Monte Moriá é
significativo para o Templo porque é o mesmo local onde Abraão
vinculou Isaque como um sacrifício, e onde Deus providenciou o
substituto. Assim, o altar de Davi estava no mesmo lugar que o altar
de Abraão, e assim o Templo existe ali. A prova disso deve ser em
Gênesis 22:2, onde Deus diz a Abraão:
"Toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá até
a terra de Moriá, e ofereça-o lá como holocausto sobre uma das
montanhas das quais eu lhe direi".

Observe, no entanto, que Deus aqui não designa "Monte Moriá"
como é designado em 2º Crônicas 3:1. Aqui, só diz a "terra de Moriá",
que é uma área geral. Lembre-se que esta área, assumindo que é a área
de Jerusalém, tem várias montanhas. Nesta área geral, Deus promete
revelar a Abraão "uma das montanhas" para sacrificar. No resto da
história em Gênesis 22, nunca nos contaram exatamente qual das
montanhas que Deus escolheu. Qualquer um que argumenta que deve
ser o Monte Moriá está tentando fugir com um argumento do silêncio
- uma suposição puramente injustificada pela Escritura.
Mas há um bom motivo para esse silêncio. Deus não quer uma
localização geográfica particular para se tornar um ídolo para o Seu
povo. Ele quer que sejamos livres de toda idolatria, incluindo anexos
desordenados aos rituais e rudimentos que Ele mesmo ordenou. Em
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outras ocasiões, Deus tem "escondido" certas coisas para evitar a
idolatria. Ele não permitiria que o paradeiro do corpo de Moisés fosse
conhecido após sua morte (Deuteronômio 34:5-6). Da mesma forma,
Ele permitiu que a arca da aliança fosse perdida (não obstante as
reivindicações contemporâneas), como os judeus permitiram a simples
presença dela junto com os rituais do templo para se tornar idolatria.
Mesmo depois que o Templo Salomônico foi destruído e o Segundo
Templo reconstruído, a arca nunca foi restaurada. Assim, o escritor de
Hebreus não podia falar de sua existência (Hebreus 9:5). Da mesma
forma, em nenhum lugar a Escritura especificamente prescreve a
localização do suposto Monte do Templo. A palavra "Moriá" só
aparece na Escritura em dois lugares (Gênesis 22:2 e 2º Crônicas 3:1),
e "Monte Moriá" apenas o único, e esta foi a escolha de Davi, não a de
Deus.
As Escrituras dizem onde Deus escolheu habitar para sempre, e é, de
fato, em Jerusalém. O Salmos 132:13-14 diz claramente:
"Porque o Senhor escolheu Sião; Ele desejou por sua morada: este
é o meu lugar de descanso para sempre; Aqui vou habitar, pois eu
desejei isso".

Mas isso não exige que um templo judeu seja reconstruído, e muito
menos no Monte Moriá. Mesmo que presumimos interpretar isso
literalmente (e não devemos), e presumimos que a "morada" de Deus
indica um Templo literal, então devemos desejar mais apropriadamente
um Templo no pico mais alto do Monte Sião em vez de Moriá; porque
o texto diz: "O Senhor escolheu Sião". Agora, muitas vezes,
especialmente nos Salmos, a Escritura usa "Sião" para designar toda a
cidade de Jerusalém. Mas isso deveria expandir os imóveis disponíveis
ao invés de restringi-lo ao chamado Monte do Templo: então,
estaríamos abertos para colocar um Templo tão reconstruído em
qualquer lugar em Jerusalém.
Resumirei tudo o que eu disse neste ponto: as Escrituras em nenhum
lugar designam o chamado Monte do Templo como um lugar
necessário para um Templo judaico. Nunca fez, Deus nunca disse,
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Deus nunca exigiu, e Ele não exige isso agora ou a qualquer momento
no futuro.
Na verdade, o novo Templo não é literal para começar. Deus
escolheu Sião, e Hebreus 12 deixa claro que aqueles que creem em
Cristo se juntaram ao corpo dos fiéis e "vieram [tempo passado];
"chegou já" ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém
celestial" (Hebreus 12:22).

Um Templo Reconstruído?
Mas muitos cristãos de hoje, influenciados pela antiga escola
dispensacional de teologia, acreditam firmemente que a localização
exata do Monte do Templo, Monte Moriá, deve ser a localização de
um futuro templo judaico. E, é claro, o problema é que a grande
mesquita de Al Sakhra, de domo dourado (e, na verdade, uma segunda
mesquita também, a Al Aqsa, fica dentro da parede sul do Monte do
Templo) fica nesse local. Os adeptos de um Templo reconstruído,
portanto, desejam o dia em que a Mesquita seja removida. Por
exemplo, uma mulher dispensacionalista no video Waiting for
Armageddon está tão comprometida com as reivindicações desse sistema
que ela pontua seu passeio pelo Monte do Templo com a exclamação:
“Não há lugar para essa Mesquita. Deve ser removida”. Na mesma produção,
o guia turístico e o estudioso dispensacional H. Wayne House impõem
sua crença em um Templo reconstruído através do Photoshop: ele
exibe uma imagem do grupo de excursões com o Monte do Templo
no fundo, mas ele teve que digitalmente cortar a Cúpula da Rocha e
empalidecer uma representação do Templo judaico. Aí está! Uma
oração com resposta digital para um futuro templo judaico
reconstruído no Monte Moriá.
Esta oração tem duas partes:
1) que um futuro Templo deve ser construído, e;
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2) que deve ser construído exatamente onde a Cúpula está situada
agora.
A primeira reivindicação geralmente faz referência a Apocalipse 11:12. Ali, a João é dito para "medir o templo de Deus". Os
dispensacionalistas assumem que isso deve se referir a um Templo que
será construído no futuro. Uma das razões para isso é devido à sua
crença de que o Apocalipse não foi escrito até o ano 90 d.C., quando
nenhum Templo judaico foi deixado de pé. Mas essa suposição baseiase em uma base muito frágil, surpreendente, considerando que tantas
pessoas estão prontas para apostar no holocausto internacional. Mas o
trabalho de Kenneth Gentry e outros sobre a data do Apocalipse
deixou essa visão de "data tardia" severamente aleijada. Seu livro Before
Jerusalem Fell [Antes da Queda de Jerusalém] estabeleceu há décadas
que o Apocalipse era muito mais provável ter sido escrito antes do ano
70 d.C. O The Days of Vengeance [Os dias de Vingança] de David Chilton
mostra por que tal data permite que o livro tenha muito mais sentido:
pois pertence a eventos localizados desse tempo e lugar. E com uma
"data cedo" de 66 ou 68 d.C. ou mais, faz sentido que João seja
informado para "medir o templo", porque o Templo de Jerusalém
ainda estava em pé.
No entanto, mesmo que concedamos que Apocalipse 11 fala de um
futuro Templo, não diz absolutamente nada sobre o lugar onde esse
Templo deve estar localizado. Há silêncio. Qualquer um que considere
que deve ser o Monte Moriá, no lugar da Cúpula da Rocha, está
adicionando algo à Escritura.

Por que não começar amanhã?
Então, estamos sem direção, e quero dizer sobre qualquer mandato
da Escritura sobre onde um Templo deveria ter sido, ou deveria estar
localizado. Isso não é grande coisa para mim, é claro, já que eu não
espero um templo reconstruído de qualquer maneira - certamente não
é de nenhum significado profético. Mas deve ser bastante libertador
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para um sionista ou um dispensacionalista. Essas pessoas agora não
precisam se preocupar mais com a substituição do Domo da Rocha
(talvez, pelo meu serviço ao fornecer essa iluminação, eles podem
desejar enviar uma mensagem para American Vision). Uma vez que
todo o complexo de montanhas chamado "Sião" está à sua disposição,
eles poderiam começar bíblica e profeticamente a construir um
Templo amanhã, ou mesmo hoje.
Israel tem controle sobre todo o Monte Sião, exceto o Monte do
Templo, com a mesquita da cúpula. Mas Israel não precisa disso,
falando biblicamente. Então, eu tenho uma proposição: todo sionista,
judeu ortodoxo, dispensacionalista e pré-milenista que acredite que
deve haver um Templo reconstruído deve começar imediatamente
uma fundação e um movimento para construir um Templo em
qualquer lugar em Jerusalém que Israel já controla. Isso acelerará os
últimos dias e a vinda do próprio Jesus!
Claro, o fracasso em fazer isso será uma admissão tácita de que todas
essas partes estão mais interessadas em atacar os muçulmanos do que
avançar sua própria religião. Assim, sua motivação para capturar o
Monte do Templo quando eles realmente não precisam disso será
revelada como pura inveja.
Essa motivação pode ser mascarada por argumentos sobre o
significado especial da rocha real sob aquela Cúpula - sendo a rocha
sobre a qual Abraão quis sacrificar Isaque, ou Davi ficou de pé, etc. mas já vimos como nenhum desses argumentos tem méritos. Insistir
nesses cargos é declarar-se ao serviço das tradições dos homens, ou
superstições antigas. Ironicamente, para fazer isso, o cristão ou o judeu
não têm melhores motivos do que os muçulmanos que ocupam essa
rocha agora, os quais agarram-se à superstição de que Mohammed
subiu ao céu naquele local.
Por que trocar uma superstição por outra? Especialmente com o
risco de derramamento de sangue e guerra, o que custou a Davi o
privilégio de construir um Templo para começar?
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Conclusão
Não há nenhuma razão bíblica de que qualquer Templo se levantará
(ou deveria ter se levantado) no Monte Moriá. Seja como for, deve ser
no Monte Sião, tomado como o pico particular chamado Sião - uma
meia milha a oeste do Monte Moriá - ou como em qualquer lugar da
área geral de Jerusalém. Insistir em algo mais específico é trocar os
ditames da Escritura pela superstição.
Eu digo que o Domo da Rocha deve ficar onde está. Na verdade, irei
até dizer que seria não-cristão e não bíblico exigir a sua substituição
por um Templo judaico. Em vez disso, em tempo oportuno, o reinado
de Cristo a partir de seu trono atual irá espalhar o Evangelho e subjugar
todos os seus inimigos - até os inimigos muçulmanos e judeus. Ele os
trará para a Igreja - Seu corpo - o único verdadeiro templo e o lugar da
morada de Deus. Até mesmo Sião foi "espiritualizado", se você quiser,
revelado para ser cumprido na pessoa do Cristo Ascendido:
“Mas você veio ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a
Jerusalém celestial e a inúmeros anjos em reunião festal e à assembléia
dos primogênitos que estão inscritos no céu e a Deus, o juiz de todos,
e aos espíritos justos, feitos perfeitos, e a Jesus, mediador de uma
nova aliança”.
(Hebreus 12:22-24)

O escritor de Hebreus era realmente culpado de "espiritualizar" o
texto?! Dica: sim, ele era. E devemos lidar com isso. O que é Sião,
senão o Espírito residindo no povo de Deus? O que é o Templo,
exceto esses mesmos residindo como povo de Deus? Para trocar esta
verdade por qualquer pilha de blocos de concreto em qualquer morro
é pisotear com os pés o Filho de Deus, dar um tapa no rosto de Deus,
e blasfemar contra o Espírito Santo. Algum dia, mesmo os
muçulmanos e os judeus serão convertidos e entenderão esta verdade.
Alguns dispensacionalistas também entenderão. Quando chegar aquele
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dia, aquela linda Mesquita de domo dourado poderá ser apenas uma
igreja muito bonita.
Antes disso, eu odiaria vê-la destruída com o sangue sem valor de
touros e cabras, e os encantamentos idólatras de Saduceus (Hebreus
9).
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Apêndice B
_____________________________

A Farsa do Anticristo
_____________________________

Você pode ter certeza de que os professores de profecia (pastor,
pregador, “profeta”, comentarista, televangelista e afins) têm pouca
ideia do que estão falando quando usam a frase “o Anticristo”.
Qualquer pessoa assim se vendeu dogmaticamente, sem critério e de
mente fechada a um sistema particular de teologia do fim dos tempos,
em vez de uma avaliação puramente bíblica do assunto.
Por que uma conclusão tão forte sobre a simples frase “o
Anticristo”? Porque tal personagem não aparece nas Escrituras. Deixeme explicar.

A Reivindicação
Aqui está o problema em poucas palavras: incontáveis cristãos
ensinando ou apenas falando sobre profecias casualmente se lançam
em torno da frase “o Anticristo”. Por este título eles querem dizer
sobre algum governante satânico que surgirá no fim dos tempos e
governará o mundo inteiro, matará cristãos e judeus e escravizará a
todos em um sistema econômico mundial por meio de uma “marca”
envolvendo o número 666. É assim que talvez o professor de profecia
americano mais famoso se refere ao “Anticristo”. Em apenas um lugar
ele diz:
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“As profecias bíblicas predizem claramente a ascensão do
Anticristo no fim dos tempos e mais de cem passagens das Escrituras
descrevem a origem, nacionalidade, caráter, carreira e conquista
global do Anticristo. O termo Anticristo pode ser aplicado tanto a
um indivíduo quanto ao sistema que ele representa”.1

Observe como LaHaye e Hindson empregam a frase “o Anticristo”
para discutir um presumível governante do tempo do fim que ainda
está para aparecer.
Da mesma forma, um site pró-dispensacional popular postou um
artigo intitulado “Quem é o Anticristo?”2 Sua autora, Britt Gillette,
ensina que “o Anticristo é uma pessoa muito real. Durante o período
final de sete anos antes do Glorioso Aparecimento de Jesus Cristo, o
Anticristo alcançará um poder global sem precedentes”.
O estudante da Bíblia, no entanto, só deve aceitar tais alegações
depois de fazer uma pergunta muito importante: O que a Bíblia diz
sobre o “Anticristo”? O cristão interessado deve se afastar das
reivindicações grandiosas de ditadores sobrenaturalmente inspirados
no fim dos tempos, e empurrar a questão de volta para seus textos
fundamentais nas Escrituras. Vamos dar uma olhada nesses textos.

O Anticristo na Bíblia
Como já argumentei, esse personagem “o Anticristo” nem aparece
nas Escrituras, pelo menos não de uma forma que em qualquer lugar
se assemelhe às muitas afirmações sobre “ele”. De fato, a própria frase
“o Anticristo” dificilmente aparece nas Escrituras. Isso pode ser um
choque para alguns cristãos, especialmente se eles foram ensinados por
anos que a Bíblia prediz tal líder, e especialmente por escritores como
LaHaye alegando que mais de 100 passagens ensinam sobre ele. Mas
aqui está a prova:
“A palavra "anticristo" vem diretamente da palavra grega
anticristo. Aparece (em suas várias formas gramaticais) apenas cinco
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vezes nas Escrituras. A primeira aparição vem em 1ª João 2:18. Esse
uso inicial da palavra nem inclui o artigo definido “o”.3

O texto literalmente diz:
“Filhinhos, é a última hora; e como você ouviu que o anticristo
vem, e agora muitos anticristos vieram [ou “aconteceram”], portanto
sabemos que é a última hora”.
(1ª João 2:18)

Entre as traduções modernas, talvez as duas melhores neste verso
sejam o NAS [New American Standard Bible] e a ESV [English
Standard Version]. Esta último diz: “Filhos, é a última hora, e como
vocês ouviram que o anticristo está chegando, agora muitos anticristos
vieram. Portanto, sabemos que é a última hora”. No entanto, prefiro
minha própria tradução até mesmo sobre essas.
Pelo menos três coisas são absolutamente, irrefutavelmente claras a
partir deste verso primário:
1) O Anticristo não é uma pessoa única. Isto é, "anticristo" é um
termo descritivo para um grupo, ou um tipo de pessoa, não um título
para uma única pessoa especial. João não tinha intenção de descrever
um único governante mundial que viesse e preenchesse algum papel
profetizado do “Anticristo”. Em vez disso, João anunciou o
aparecimento de “muitos anticristos”. João expressa ainda mais esse
entendimento no seguinte versículo, declarando sobre os “muitos
anticristos”: “Eles [plural] saíram de nós, mas não eram [plural] dos
nossos… para que pudessem manifestar que não eram dos nossos”
(1ª João 2:19).
2) Esses anticristos vieram e foram durante o tempo em que João
escreveu. Não estamos aguardando sua aparição em nosso futuro
próximo. "E agora", "Mesmo agora" ou "Então, agora", esses muitos
anticristos "vieram", disse João. Sua aparição na cena foi um negócio
concluído.
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3) João, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo nas Escrituras,
interpretou a manifestação desses anticristos como prova de que ele
e sua audiência estavam vivendo na “última hora” ou o “tempo do
fim”. A menos que a “última hora” tenha durado quase 2.000 anos
(uma grande porcentagem da história humana por uma hora
decrescente), então podemos dizer com segurança que o "tempo do
fim" de alguma forma pertencia à era de João, não à nossa. Isso deve
forçar alguns pensamentos difíceis sobre a doutrina dos últimos dias,
pelo menos para algumas pessoas.

Essa é a primeira passagem, e você poderia dizer a principal, que fala
sobre o aparecimento do anticristo. A palavra aparece mais algumas
vezes nas epístolas de João, as quais abordaremos em apenas um
segundo. Mas deixo claro: a palavra anticristo - em grego ou em inglês
- não aparece no livro do Apocalipse. Fora de cinco instâncias na
primeira e segunda epístolas de João, a palavra não aparece em nenhum
outro lugar nas Escrituras.
Nós já vimos os dois primeiros exemplos em 1ª João 2:18. No
mesmo discurso, João diz a seus leitores como determinar se um
indivíduo entre eles é do anticristo. Ele diz: “Quem é o mentiroso, se
não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é o anticristo, aquele que
nega o Pai e o Filho” (1ª João 2:22, minha tradução). Enquanto esta
passagem emprega o artigo definido “o” (tanto em grego como em
traduções inglesas modernas), é claro que desde que João já estabeleceu
“anticristo” como um grupo geral no verso 18, ele agora está
fornecendo critérios pelos quais seu público pode julgar casos
específicos (definidos) de heresia entre eles. Assim ele individualiza a
linguagem para corresponder.
Ele usa tipificando a linguagem do tipo “provérbio” para criar um
caso de teste para determinar entre “aquele que diz a verdade” e
“aquele que é o mentiroso” no caso dado: “Aquele que nega que Jesus
é o Cristo, ele é o anticristo”. Mas é claro que suas categorias
estabelecidas nos versos anteriores devem determinar o contexto deste.
Por esta razão, os tradutores da King James foram tão longe a ponto
de excluir “o” desta segunda passagem mesmo existindo em seu texto
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grego (o que deveria incomodar um pouco os leitores só da KJV). Eles
assim traduziram: “Ele é anticristo, que nega o Pai e o Filho”.
O mesmo princípio está em ação em 1 João 4:3. Aqui João explica
ainda mais os critérios para julgamento: “E todo espírito que não
confessa [literalmente “fala o mesmo”] Jesus não é de Deus, e este é o
do anticristo, que você ouviu que vem, e agora já está no mundo já”
(McDurmon).
A frase “e este é o do anticristo” é uma descrição do espírito que
nega Jesus. Em outras palavras, significa que “esse espírito negador é
o espírito do anticristo”. É por isso que tantas traduções não suportam
não adicionar a palavra “espírito” uma segunda vez, mesmo que não
esteja no texto (ver KJV, NAS, NIV, NJB, NRS, ESV). Aqui,
novamente, o artigo “o” aparece, mas claramente se aplica a critérios
para determinar instâncias definidas e individuais da heresia. Essa foi a
questão eclesiástica prática construída sobre o ensinamento geral
anterior de João sobre o "anticristo": testar os mestres quanto à heresia.
Assim: “Teste os espíritos”, disse João, introduzindo o quarto capítulo,
“porque muitos falsos profetas [como os “muitos anticristos” em 2:18]
saíram ao mundo” (4:1).
A instância restante aparece em 2ª João 7. Ela solidifica e reforça
ainda mais o que dissemos até agora. João repete seu ensinamento
anterior quase que literalmente, advertindo que “Muitos enganadores,
que não confessam a vinda de Jesus Cristo em carne, saíram ao mundo.
Este é o enganador e o anticristo”.
Novamente, o artigo definido “o” aparece, mas é claro que a frase se
aplica como uma descrição geral para um grupo incluindo “muitos
enganadores”. No máximo, poderia apontar para a única força
sobrenatural por trás desses muitos enganadores, muitos falsos
profetas e muitos anticristos; mas mesmo assim ainda não poderia ser
um único indivíduo que virá no futuro. Significaria simplesmente que,
assim como os fariseus, por exemplo, eram os filhos do diabo, "o pai
da mentira" (João 8:44), assim esses muitos anticristos são filhos do
anticristo espiritual, o diabo. Esta é uma interpretação possível, mas
não necessária.
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Assim, o simples ensinamento da Bíblia sobre o "anticristo" surge de
cinco aparições esparsas da palavra em quatro versos. Esses versículos
nos ensinam isso pelo menos: muitos anticristos apareceram no tempo
de João e sua aparição confirmou que a geração de João era o "fim dos
tempos" ou "a última hora".
Qualquer interpretação do anticristo que se desvie desses
ensinamentos bíblicos fundamentais pode aumentar ou nos afastar da
Palavra de Deus. Além disso, qualquer conversa sobre uma única e
futura figura chamada “o Anticristo” é especialmente difícil; as
Escrituras simplesmente não permitem que o termo seja usado dessa
maneira.
Mas isso não impede que muitas pessoas o façam.

O Falso Anticristo Composto
Os escassos (ainda que muito claros) dados bíblicos sobre o
anticristo não impedem que incontáveis cristãos imponham o termo a
personagens bíblicos aos quais não pertence. Isso continua sendo a
fonte de muita confusão e impedimento na área da doutrina cristã e
visão de mundo.
Por exemplo, LaHaye e Hindson argumentam: “A Bíblia usa vários
nomes e títulos para a pessoa que comumente chamamos de
Anticristo.”4 Em seu artigo mencionado anteriormente, Gillette faz
uma longa lista desses supostos nomes:
A Semente de Satanás - Gênesis 3:15 (NLT [New Living
Translation]); O Pequeno Chifre - Daniel 7:8 (NLT); O rei feroz, um
mestre da intriga - Daniel 8:23 (NLT); O príncipe que deve vir - Daniel
9:26 (NLT); O Profanador - Daniel 9:27 (NLT); O rei que faz o que
lhe agrada - Daniel 11:36 (NLT); O rei da Assíria - Isaías 10:12 (NLT);
O Pastor Sem Valor — Zacarias 11:17 (NLT); Aquele que Traz
Destruição – 2ª Tessalonicenses 2:3 (NLT); O homem da iniquidade –
2ª Tessalonicenses 2:8 (NLT); O Anticristo – 1ª João 2:18 (NLT); A
Besta - Apocalipse 13:11 (NLT)
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Observe a referência de Gillette a 1ª João 2:18: “O Anticristo”. Como
já vimos, nesse versículo em particular não há “o”. Então, o título é
feito aqui para começar - feito para se encaixar em um conceito
teológico preconcebido.
Naturalmente, uma vez que tal conceito seja inventado, então esses
professores leem seu caráter abstraído e artificial de volta à Escritura e
encontram sua sombra em cada referência a todo governante maligno
e falso profeta ao redor. É isso que o teólogo B. B. Warfield chamou
de “fotografia composta” obtida pela conexão do “anticristo” ao
“Homem do Pecado” de Paulo, a Besta encontrada em Apocalipse e
em muitos outros textos.5
O “Anticristo” resultante desse tipo de construção doutrinal é um
mito - uma grande e ousada mistura das Escrituras, misturada com
imaginação e superstição. Ele não existe nas Escrituras; ele é a
construção imaginária de certos teólogos dependentes de um
determinado sistema de cenários do fim dos tempos.
Para evitar o significado claro das Escrituras, esses senhores devem
acrescentar à Palavra de Deus. Mesmo depois de admitir quão
estreitamente as Escrituras definem o termo, LaHaye e Hindson
imediatamente se afastam dele. Primeiro eles escrevem:
“Curiosamente, o termo Anticristo (anticristo no grego) aparece
apenas em 1ª João 2:18–22; 4:3; e 2ª João 7”. Eles até veem que não
pertence apenas a um único indivíduo: “O apóstolo João usa tanto no
singular (“o anticristo”) como no plural (“muitos anticristos”)
recusando-se a interpretar o uso “singular” além de sua construção
teológica; consequentemente, eles leem o seu Arquivilão criado de
volta às palavras de João: “João indica que seus leitores já ouviram que
o Anticristo está vindo no futuro”.6
João não diz nada do tipo. Como já vimos, nesse versículo em
particular (1ª João 2:18), João especificamente exclui o “o”. LaHaye e
Hindson, no entanto, deixam em itálico o “o” para tornar sua visão
enfática. Mas isso é um truque: é uma ênfase impressa para esconder a
ênfase teológica que eles acrescentaram às palavras de João. É um
truque ruim: em vez disso, expõe seu viés.
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Além disso, João não diz que o anticristo “está vindo no futuro”, ele
simplesmente lembra seus ouvintes que “o anticristo vem”. O verbo
aqui está no tempo presente, não um particípio e não o futuro. João
então usa o fato adicional de que “muitos anticristos” já vieram como
prova de que essa profecia é cumprida, e que agora eles sabem (certo
conhecimento) que estão na última hora. A manifestação do anticristo,
como muitos anticristos, era o cumprimento da profecia de Jesus para
o tempo final em que eles estavam vivendo (Mateus 24:4-5, 23-28).
Não tinha nada a ver com uma única pessoa má dominante ou com o
futuro distante.
Mas, para manter a composição do Anticristo, LaHaye e Hindson
devem, de alguma forma, remover a aplicação clara de “muitos
anticristos” de João, do centro das atenções do ensino bíblico. Eles
admitem que João diz isso, mas acrescentam à Palavra de Deus quando
dizem: “Ele descreve esses anticristos menores como mentirosos que
negam que Jesus é o Cristo (2:22)”. Você vê o acréscimo? É o adjetivo
“menores”. Para manter a crença de que "o Anticristo" ainda está por
vir em nosso futuro, eles precisam minimizar o ensinamento real de
João: esses "muitos anticristos" não eram apenas "anticristos" como
João disse, mas "anticristos menores". Mas a palavra "menores" é um
acréscimo à Palavra de Deus.
Essa adição distorce o que a Escritura ensina sobre o anticristo. Isso
implica que existe algo como um “anticristo maior”, e devemos supor
que essa figura ainda esteja por vir. Com certeza, em sua Bíblia de
Estudo da Profecia, Tim Lahaye diz que esses anticristos menores
“prefiguram o Anticristo definitivo que ainda virá no futuro”.7 Isso
está acrescentando novamente ao texto. A Bíblia nunca fala do
“Anticristo final”; único anticristo, e somente de um modo muito
específico e limitado.
Então, a menos que você faça um composto de todos os governantes
perversos das Escrituras, abstraia uma profecia imaginária baseada
nesse composto, e então renomeie essa criação de Frankenstein como
“o Anticristo”, então nenhum anticristo “definitivo” entraria no
discurso teológico. A única coisa remotamente perto de transcender os
muitos anticristos individuais de João pode ser o espírito do anticristo,
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que já discutimos. Mas mesmo aqui, isso funcionaria como uma
descrição de uma força animadora por trás de muitos indivíduos e não
como uma pessoa especial separada na história.
Os dados bíblicos são tão simples e claros. Por isso, é interessante
encontrar professores como Gillette que rejeitam a visão clara das
Escrituras em favor de sua abstração teológica:
“Enquanto algumas pessoas afirmam que a Bíblia nunca se refere
a um indivíduo como o "Anticristo", mas sim a existência de "um
espírito do Anticristo", um quadro completo desse homem infame
surge de uma leitura completa das Escrituras”.

Ele então lista o catálogo de personagens bíblicos mal citados acima.
Pior ainda, acho absolutamente espantoso que em seu artigo de 2.400
palavras corajosamente intitulado “Quem é o Anticristo?” Não há
nenhuma discussão sobre qualquer uma das poucas passagens nas
quais a palavra realmente aparece. Ele faz apenas uma única referência
passageira a 1ª João 2:18, e isso apenas contém o nome “O Anticristo”,
o qual, como já vimos, o grego não contém. Você esperaria que um
artigo sobre o assunto pudesse gastar pelo menos algum espaço na
exegese das cinco únicas instâncias nas Escrituras que contêm a
palavra. Não há uma palavra sobre nenhuma delas.
Em contraste, no entanto, Gillette examina o restante das Escrituras
para encontrar todos os maus que ele pode encontrar em profecias, e
então diz que todos esses outros caras são "O Anticristo". Mas este é
exatamente o problema: em vez de deixar as Escrituras definirem sobre
o “anticristo”, e depois interpretar o resto da Escritura de acordo com
o seu contexto, professores como Gillette criam um contexto teológico
primeiro e depois forçam toda a Escritura nas definições que criaram.

O exemplo do rei feroz
Em muitos casos, os tratamentos que eles dão de outros lugares nas
Escrituras são apenas um gasto (e às vezes baseado em passagens tão
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mal traduzidas). Por exemplo, Gillette cita Daniel 8:24–25 como prova
de que “o Anticristo” sob o nome “O Rei Feroz” atacará o Povo
Sagrado de Deus e até mesmo o próprio Cristo em um “ato final de
rebelião”, Ele emprega a Nova Tradução Viva. :
“Ele destruirá líderes poderosos e devastará o povo santo. Ele será
um mestre do engano, derrotando muitos, pegando-os
desprevenidos. Sem aviso, ele irá destruí-los. Ele até mesmo
enfrentará o Príncipe dos príncipes em batalha, mas ele será
quebrado, embora não pelo poder humano”.
- Daniel 8: 24–25 (NLT)

LaHaye vê a mesma perspectiva temerosa: “Esta passagem antecipa
a ascensão do Anticristo”.8
Mas como o restante das Escrituras (exceto 1ª e 2ª João), Daniel
nunca usa o termo anticristo, e não há razão bíblica necessária para
amontoar “o rei feroz” de Daniel 8:23 em algum anticristo composto
imaginário. De fato, não há necessariamente qualquer razão para
equiparar esse governante malvado predito com quaisquer outras
profecias nas Escrituras, muito menos uma imaginária, ou uma em
nosso futuro próximo.
No entanto, vemos o cumprimento de Daniel 8:24–25 nos dados
bíblicos (e históricos) referentes a Herodes. James Jordan fez um
convincente argumento de que essa profecia aponta para a casa
blasfema de Herodes, que aparece em diferentes faces ao longo dos
Evangelhos e Atos.9
Gillette, no entanto, carrega suas pressuposições no texto. O
versículo 24 diz do feroz rei: “Ele se tornará muito forte, mas não por
seu próprio poder”. Gillette aplica isso ao “Anticristo”: “Além disso, o
Anticristo será um homem de poder sem precedentes, não de sua
própria força, mas porque ele é apoiado por Satanás”. Novamente,
LaHaye tem a mesma afirmação, apenas mais forte: “O fato de o
Anticristo governar por um poder não... sendo o seu próprio indica
que ele será encarnado por Satanás e terá sabedoria e poderes
sobrenaturais satânicos atribuídos a ele (Apocalipse 13)”.10
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Mas este versículo não se aplica ao nosso futuro nem menciona
Satanás. O verso não exige deste rei feroz que seu poder venha de
qualquer fonte sobrenatural. Simplesmente diz que sua força não virá
de si mesmo. Esta profecia encontra um cumprimento direto em
Herodes o Grande: 1) Seu poder não era seu, mas veio do poder e força
de Roma que o apoiava; 2) ele destruiu e devastou o povo Santo na
época, e sua brutalidade contra eles era bem conhecida; e 3) ele
certamente se envolveu em batalha contra o príncipe dos Príncipes,
tentando matá-lo como um bebê (Mateus 2:16-18). Os pais de Jesus o
levaram e fugiram para o Egito, “e ficaram ali até a morte de Herodes”
(Mateus 2:15).
A morte de Herodes é mencionada três vezes em Mateus 2 (versos
15, 19, 22). A história nos diz que ele não morreu de mãos humanas,
mas de doença. Histórias semelhantes são verdadeiras sobre toda a casa
de Herodes relacionada com a era do Novo Testamento. Somos
informados em Mateus 15:22 que o filho de Herodes, o Grande,
Herodes Arquelau, governou em seu lugar. Ele morreu no exílio.
Herodes Antipas, que matou João Batista (continuando a destruição
do povo de Deus), também foi banido por Roma e morreu no exílio.
O neto de Herodes, o Grande, Herodes Agripa I, aparece em Atos 12.
Ele continua a perseguição ao povo de Deus e tem a experiência mais
clara da morte “sem mãos”. Em 12:1 ele mata os cristãos, mata Tiago,
o irmão de Jesus, e prende Pedro (presumivelmente se preparando para
executá-lo também):
“Naquela época, o rei Herodes colocou mãos violentas em alguns
que pertenciam à igreja. Ele matou Tiago, o irmão de João, com a
espada, e quando viu que isso agradava aos judeus, ele também
prendeu Pedro”.
(Atos 12: 1–3)

Observe que, a essa altura, “os judeus” se juntaram ao Rei Feroz em
sua destruição do verdadeiro povo santo de Deus, os crentes.
Verdadeiramente ele “fez com que o engano prosperasse em suas
mãos” (Daniel 8:25).
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Nós ouvimos sobre a morte de Herodes Agripa I no final do mesmo
capítulo:
“No dia marcado, Herodes vestiu as vestes reais, sentou-se no
trono e proferiu uma oração a eles. E o povo estava gritando: “A voz
de um deus e não de um homem!” Imediatamente um anjo do Senhor
o derrubou, porque ele não deu glória a Deus, e ele foi comido por
vermes e deu seu último suspiro”.
(Atos 12:20-23)

Apenas Daniel havia dito: “Em sua própria mente ele se tornará
grande” (Daniel 8:25). Agripa achava que ele era tão bom que ele podia
aceitar louvor como um deus. Da mesma forma, assim como Daniel
previu, ele estava “quebrado - mas sem mão humana”; ele foi ferido
diretamente por um anjo do Senhor.
Aqueles já persuadidos pelos pensamentos do “Anticristo” serão
tentados a concluir que este Rei Feroz requer um poder sobre-humano
a fim de derrotá-lo; e isso faz sentido para eles, porque eles acham que
ele é uma figura satanicamente fortalecida. Mas o texto não exige nada
disso.
Primeiro de tudo é a questão da tradução. A NLT [Nova Tradução
Viva] de Gillette termina com Daniel 8:25 dizendo que esse rei será
quebrado, “mas não pelo poder humano”. As palavras "humano" e
"poder" não aparecem no hebraico. A passagem difícil envolve apenas
três palavras hebraicas que literalmente significam algo como “sem”
“mão”, “ele será quebrado”. A King James parece chegar perto: “ele
será quebrado sem mão”. Muitas traduções acrescentam “humano”.
Mas isso é apenas uma elucidação do óbvio. Mas alguns substituem
“mão” por “poder” ou “intervenção”, o que não é fiel o suficiente às
palavras do profeta. A clara implicação é que o rei enfrentará sua morte,
mas através de causas naturais (não assassinato ou guerra, etc.).
Em segundo lugar, o texto também não indica que o rei seria de tal
natureza a exigir uma agência sobrenatural para provocar sua morte.
Não declara ou implica que ele ou o seu poder tenha qualquer origem
satânica ou demoníaca. Apenas proclama que ele morrerá sem a mão,
não que ele só possa morrer dessa maneira. Este rei é um homem - um
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homem grande e poderoso -, mas um homem mortal normal, no
entanto.
Tomado claramente, o texto se aplica diretamente a Herodes. De
fato, aplica-se a todos os Herodes contemporâneos, especialmente
como uma Casa coletiva de Herodes. Cada indivíduo na linha é
expresso no Novo Testamento, com ênfase em um determinado
aspecto da profecia de Daniel, mas tudo se aplica a todos igualmente.
Todos deviam seu poder a Roma, todos eles perseguiram e mataram o
povo de Deus, todos atacaram Jesus de diferentes maneiras, todos eles
foram quebrados e morreram sem a mão (ou sem o auxílio das mãos
humanas).
O último da linha, Herodes Agripa II (filho de Agripa I), é visto em
uma encruzilhada no ministério de Paulo. Em Atos 26, o apóstolo
defende que Agripa II se submeta a Cristo:
“Rei Agripa, você acredita nos profetas? Eu sei que você crê”. E
Agripa disse a Paulo: “Em pouco tempo você me convenceria a ser
um cristão?” E Paulo disse: “Seja breve ou longo, eu quero a Deus
que não somente você, mas também todos que me ouvem neste dia
pode se tornar como eu sou, exceto por essas cadeias.
Então o rei se levantou, e o governador e Berenice e aqueles que
estavam sentados com eles. E quando se retiraram, disseram uns aos
outros: “Este homem nada faz para merecer a morte ou a prisão”. E
Agripa disse a Festo: “Este homem poderia ter sido libertado se não
tivesse apelado para César”.

Enquanto ele dá a Paulo um julgamento favorável em particular, a
decisão final revela que Herodes, o rei de Jerusalém, era ainda mais leal
a César do que a Deus. A mesma Roma que lhes deu o poder é a mesma
Roma a que ele se inclina no caso de Paulo. Ele enviou Paulo, a quem
ele julgou inocente, para sua eventual execução em Roma. De certo
modo, este foi um último esforço de Paulo para converter a nação
judaica (primeiro ao judeu, depois aos gentios) através de seu
representante civil. Herodes rejeitou o Evangelho e enviou seu último
apóstolo para sua perseguição final.

31

Como seus antecessores, Herodes Agripa II morreu sem o auxílio de
mãos humanas. Apenas este, o último da linha, morreu sem filhos.
Assim, ao considerar o caso do Rei Forte, o texto de Daniel em si não
diz o que os dispensacionalistas afirmam. Não requer as interpretações
que eles impõem a ele; na verdade, uma leitura simples (e tradução) do
texto faz muito mais sentido para alguém que ainda não está obcecado
com o apocalipse super-espiritual. O texto encontra um cumprimento
claro e preciso em passagens do Novo Testamento propositadamente
incluídas, e estas são ainda corroboradas pela história. Simplesmente
não há razão para colocar essa profecia em um Complexo do Anticristo
e lançá-la na fábrica do medo do futuro dispensacionalista. De fato,
isso é uma violência considerável contra o texto de Daniel, e injustiça
com o restante das Escrituras.
Poderíamos expandir ainda mais este caso, expondo mais sobre o
contexto completo de Daniel 8, tanto bíblico e histórico. Poderíamos
também multiplicar esses exemplos considerando cada um dos nomes
e títulos mencionados e listados por LaHaye e por Gillette (e outros).
Mas este serve como um exemplo de como entender a profecia à luz
das Escrituras e da história, e como evitar distorcê-la por meio de uma
abstração teológica preconcebida. Esta e outras aplicações como esta
confirmarão como “o Anticristo” não é uma categoria ou personagem
bíblico.

Uma conclusão lógica
Uma vez que o estudante das Escrituras tenha perseguido o que a
própria Bíblia realmente diz sobre o anticristo, ele estará em posição
de desmascarar as muitas farsas impostas a ele pelo cristianismo
moderno. Ele ou ela saberá que não existe tal figura mencionada ou
prevista na Bíblia como “o Anticristo”. Eles verão através do mito.
Consequentemente, eles saberão que a pergunta “Quem é o Anticristo?”
é uma falácia lógica. É uma falácia chamada “questão complexa” da
qual já escrevemos antes. É semelhante a perguntar: “O seu cônjuge sabe
que você está tendo um caso?” Responder sim ou não retém a suposição de
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que alguém está realmente tendo um caso, quer o cônjuge saiba ou não.
A resposta apropriada é criticar a pergunta: “Eu rejeito a suposição de que
estou trapaceando!”
Da mesma forma, “eu rejeito a suposição de que uma pessoa como 'o
Anticristo' exista ou existirá”. As Escrituras simplesmente não falam do
anticristo dessa maneira, e o tratamento dos homens maus nas
Escrituras como cada um deles seriam profecias de tal figura é fazer a
pergunta da mesma forma cem vezes. As “passagens da Escritura” de
LaHaye, descrevendo “o Anticristo”, não passam de 100 falácias até
que ele possa provar que tal fantasma existe.
A menos que eles sejam mais claros, “o Anticristo” é uma frase que
me diz que eles não têm ideia do que estão falando.

__________

Notas
1.

Tim Lahaye and Ed Hindson, eds., The Popular Encyclopedia of Bible Prophecy
(Eugene, OR: Harvest House Publishers, 2004), 23.

2.

http://www.raptureready.com/featured/gillette/bg54.html (accessed March 10,
2011)

3.

Agora, algumas traduções em inglês adicionam “o” de qualquer maneira, mas não
é aparente necessariamente por quê. Pode ser devido a uma crença de que algumas
regras complexas da gramática grega o exigem (a chamada “Regra de Colwell”),
mas isso não se aplica necessariamente aqui.

4.

Tim LaHaye and Ed Hindson, eds., The Popular Encyclopedia of Bible Prophecy,
24.

5.
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Reformed amillennialist Riddlebarger adds “the” in his subtitle.
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Apêndice C
_____________________________

O mundo é um
navio afundando?

_____________________________

Eu tive que rir - seja por causa da piada ruim ou para esconder a
agonia, Deus sabe - alguns dias atrás, quando mais uma vez li o velho
cancioneiro pré-milenista: “O mundo é um Titanic em
afundamento...”.
Essa metáfora foi popularizada pelo pregador de rádio dos anos
1950, J. Vernon McGee. Logo foi um clichê entre os escritores e
pregadores dispensacionalistas: “Você poliu latão em um navio que
afunda?”1 Aparentemente, McGee usou a metáfora com frequência,
em outro lugar referindo-se ao “navio afundado da civilização”.2
Essa imagem sempre foi usada para afastar os cristãos das obras de
caridade e do aprimoramento cultural. Estes são depreciados até agora,
segundo os principais trabalhos dos “últimos dias” de ganhar almas. E
quando eles dizem que o trabalho do cristão é ganhar almas, eles
significam apenas ganhos de almas. Qualquer pessoa que gasta tempo
implementando a Lei de Deus nas áreas de educação, política,
economia, família, negócios, caridade, trabalho, etc., receberá para si a
condenação dos dispensacionalistas. Peter Lalonde seguiu sua pergunta
sobre “afundar o navio” condenando os cristãos que “poliram o latão”.
Como ele disse:
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“Se eles estão trabalhando na criação de novas instituições, ao
invés de sair e ganhar os perdidos para Cristo, então eles estão
perdendo o tempo mais valioso do planeta agora, e esse é o problema
sério”.3

A mesma imagem ocorre hoje em denúncias dispensacionais de
domínio. Como Gary DeMar citou em outro dia, o idólatra moderno
de Israel, Jan Markell, insiste:
“A igreja não está no negócio de tirar nada de Satanás, mas das
almas dos homens. O mundo é um Titanic afundando pronto para o
julgamento, não a perfeição do Jardim do Éden. Jesus tomará o
domínio da terra limpa. É espiritualmente arrogante quando os
homens falam de fazer isso antes do julgamento desta terra.
Encorajo-vos a fugir desses falsos mestres.”4

Problemas lógicos
Apesar de sua durabilidade, os problemas com a imagem do “navio
afundando” são numerosos, tanto biblicamente quanto estritamente e
logicamente. Para começar, a questão compromete mais de uma falácia
informal de raciocínio. Ela comete a falácia da “Questão Complexa”
ao carregar uma suposição para ela. Isso é semelhante ao formulário
que diz: “Sua esposa sabe que você está tendo um caso?” A questão assume
que seu alvo é, na verdade, trair sua esposa. Respondendo sim ou não,
ele permite que a suposição permaneça e, assim, condena-se
respondendo. Em vez disso, ele deveria criticar a questão primeiro.
A mesma coisa acontece com a pergunta: “Você irá polir o latão em um
navio afundando?” As vítimas desta questão devem forçar o inquisidor
presuntivo primeiro a provar que o navio está de fato afundando.
Vamos pressionar esta questão em um minuto.
A questão também envolve a falácia do Epíteto, que se refere ao uso
de palavras descritivas que distorcem o peso do significado na questão.
Ao caracterizar a construção de instituições cristãs como a tarefa servil
de “polir o latão”, McGee e outros essencialmente rebaixam o esforço
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para começar. Quer o navio esteja afundando ou não, polir seu latão
dificilmente terá prioridade em muitos outros assuntos, por exemplo,
navegação ou manutenção do motor.
Mesmo tendo em conta que o navio estava afundando, ainda
poderíamos encontrar uma metáfora melhor para o trabalho cristão na
sociedade. Embora seja inútil polir latão em um navio afundando, pode
não ser sem importância, por exemplo, consertar a brecha no casco. A
reconstrução social cristã pode, de fato, ser um trabalho vital em
relação à nave da sociedade e, se assim for, deve ser representada dessa
maneira por pregadores como o Dr. McGee.
Além disso, tal possibilidade exige primeiro uma avaliação da
natureza e do grau do dano. Esta é outra suposição que os escapistas
carregam na imagem: não apenas a sociedade é um navio afundando
em sua visão, está irrevogavelmente afundando, condenada a ser
afundada, além de reparo, além da esperança.
A Reconstrução Cristã, a Teologia do Domínio, etc., vê a imagem de
maneira diferente: Enquanto o pecado da alma é de extrema
importância, é meramente o começo da vida cristã. Esta Vida Nova é
destinada a evoluir para a de um cristão maduro, prontamente em
conformidade com a Lei de Deus em todas as áreas da vida, família,
trabalho, igreja, governo, etc.
A mentalidade de “naufrágio” ignora - na verdade, condena - tal
maturidade porque essa mentalidade faz suposições e falácias fatais na
frente. É uma pergunta presunçosa e falaciosa.

Problemas Bíblicos
Mas o mais importante, essa metáfora anti-cultural de “navio
afundando” é simplesmente em nenhum lugar encontrada nas
Escrituras.
Alguma vez uma única poesia não-bíblica de púlpito governou uma
porção tão grande do pensamento cristão por tanto tempo (mais de 60
anos)?
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Pense nisso. Nas Escrituras, a imagem é exatamente o oposto - a de
uma arca que permanece à tona apesar das maiores tempestades e
inundações. Pedro invoca a imagem da arca de Noé para assegurar a
seus leitores e ouvintes perseguidos que Jesus prevaleceu sobre a
sepultura (que o dilúvio simbolizou, em parte) e por Sua ressurreição
nos salvou, sendo batizados (“inundados”, para falar) os crentes
também.
Tradicionalmente, portanto, o “banco” ou seção intermediária de um
edifício da igreja tem sido chamado de “nave”. A palavra é irmã da
nossa palavra “marinha”. Ambas derivam do latim navis, que significa
“navio”. O que os crentes batizados recebem da Palavra e dos
Sacramentos de Deus é, figurativamente, a nave ou arca na qual somos
salvos.
O mesmo Jesus que venceu a morte tem poder sobre as forças da
natureza. Assim, enquanto os discípulos que se aproximavam do mar
desesperavam-se quando “surgiu uma grande tempestade de vento, e
as ondas bateram no navio, de modo que agora ele estava cheio”, Jesus
não se preocupou (Marcos 4:37).
Mas o navio estava cheio de água, prestes a afundar! E o que Jesus
estava fazendo? Ele estava fazendo algo significativamente menos
produtivo até do que “polir o latão” - Ele estava dormindo. Ele estava
dormindo, como diz o texto, “num travesseiro” (Marcos 4:38).
Em outras palavras, ele estava tão longe de se preocupar com o
afundamento do navio que Ele propositadamente encontrou um
travesseiro e tirou uma soneca, e até mesmo cochilou através da
tempestade.
Ele o fez, de qualquer maneira, até que seus discípulos preocupados
o acordaram. Então Ele os repreendeu - não por acordá-lo, é claro,
mas por não terem fé no meio da tempestade e pensar que o navio
estava afundando (Marcos 4:40).
Essa repreensão serve bem também para os companheiros de missão
infiéis de hoje. Os pré-milenistas se convenceram de que Satanás
governa o mundo e que o declínio da sociedade é inevitável, portanto
qualquer tentativa de enfrentar a tempestade, manter o curso, suportar
as ondas do secularismo antes de Jesus aparecer fisicamente é um
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exercício de futilidade. Mas estes entenderam mal a Escritura. Este
mesmo Jesus esperava que Seus discípulos exercitassem sua própria fé
sem precisar de Sua presença física (Sua presença espiritual está sempre
aqui de qualquer maneira). Esta é a mensagem exata que recebemos de
Jesus na Grande Comissão:
“Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e
façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu
lhes ordenei. E eis que estou sempre convosco até ao fim dos
tempos”.
(Mateus 28:18-20)

O que nós aprendemos apenas com esta passagem destrói
completamente a metáfora do “navio afundando” para dentro da água
(perdoe a expressão):
Primeiro, Satanás não tem direitos ou poder sobre a sociedade;
Cristo tem todo o poder no céu e na terra.
Segundo, “portanto” significa “à luz deste fato” - o fato de que Jesus
tem todo o poder. À luz de Seu poder sobre todas as coisas, devemos
ir e fazer seguidores de todas as nações.
Terceiro, fazer discípulos envolve batizá-los. O batismo - um
pequeno dilúvio - representa a morte e a Nova Vida em Cristo.
Estamos literalmente inundando as nações e ressuscitando-as na
Nova Vida. Isso é exatamente o oposto da visão dos pré-milenistas.
Em vez de o secularismo e o satanismo inundarem e afundarem a nave
da sociedade, os cristãos devem inundar o secularismo fazendo
discípulos. É pelas águas do batismo cristão que a nave da sociedade
permanece à tona.
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Quarto, por favor note que, de acordo com Cristo, fazer discípulos
envolve mais do que “ganhar almas”. Devemos apontar mais do que
essa parte inicial da mensagem de Cristo que salva a alma. Antes,
devemos treinar as nações para “observar” - isto é, “obedecer” - tudo
o que Jesus nos ordenou. Isso inclui toda a Palavra de Deus; não apenas
a minúscula porção que fala das almas dos homens, mas também a
vasta maioria que ensina lei e sabedoria para viver, criar famílias,
aprender, fazer negócios, administrar governos, etc.
Finalmente, Jesus nos assegura que, nesse esforço, Ele estará
conosco. Apesar do fato de que Ele logo subiu ao Céu fora da visão
desses apóstolos, Ele lhes assegurou que Ele permaneceria com eles na
Comissão que Ele deu. Em outras palavras, a insistência dos prémilenistas de que Jesus deve estar fisicamente presente na terra para
que o Seu Reino mude a sociedade, ignora as próprias palavras de Jesus.
Sua presença física aqui não é necessária para que isso aconteça. Ele
tem todo o poder no céu e na terra, e Ele pode acalmar as tempestades
da sociedade terrestre tão facilmente de Seu trono no Céu quanto Ele
fez de Seu travesseiro em Marcos 4. O navio não está em perigo de
afundar. Jesus é o capitão do navio e não permitirá que ele afunde.

Encerando Pior e Pior
No entanto, eu disse acima que as vítimas da questão do “navio
afundando” deveriam forçar os presumíveis inquisidores a primeiro
provar que o navio está de fato afundando. Isso eles acreditam que
podem fazer, e muitas vezes tentam fazer isso apontando para as
Escrituras que eles interpretam como prevendo um declínio da
sociedade antes de Jesus retornar. Uma das passagens favoritas das
Escrituras é 2 Timóteo 3:1–7, que diz:
“Mas entenda isto, que nos últimos dias virão tempos de
dificuldade. Pois as pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do
dinheiro, orgulhosas, arrogantes, abusivas, desobedientes aos seus
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pais, ingratas, profanas, sem coração, sem apelo, caluniosas, sem
autocontrole, brutais, não amando boas, traiçoeiras, imprudentes,
inchadas em presunção, amantes do prazer, em vez de amantes de
Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Evite
essas pessoas. Pois entre eles estão aqueles que se infiltram nas
famílias e capturam mulheres fracas, sobrecarregadas com pecados e
desencaminhadas por várias paixões, sempre aprendendo e nunca
conseguindo chegar ao conhecimento da verdade”.

Os pré-milenistas raciocinam desta passagem assim: quão estreitamente
isso descreve nossos próprios tempos! E como diz que isso acontecerá “nos
últimos dias”, bem, devemos estar vivendo nos últimos dias.
Nossa proponente do “naufrágio do Titanic”, a própria Sra. Markell,
usa esse mesmo argumento contra aqueles cristãos que ousariam tentar
impactar a sociedade:
“Não há apoio bíblico para essa crença, pois a Bíblia ensina
exatamente o oposto. No final dos dias, as coisas ruins vão piorar
cada vez mais...”.

Infelizmente, esses pensadores não fazem muito do resto da mesma
passagem da qual eles citam:
“Assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, também esses
homens se opuseram à verdade, homens corruptos em mente e
desqualificados quanto à fé. Mas eles não chegarão muito longe, pois
a loucura deles será clara para todos, assim como para aqueles dois
homens”.
(2ª Timóteo 3:8–9)

Observe que, apesar de quão mal algumas pessoas tornam-se “nos
últimos dias”, elas, no entanto, não prosperam. “Eles não chegarão muito
longe”. Assim como os mágicos de Faraó se opuseram a Moisés, esses
tipos de homens se opõem a Cristo. E assim como os magos de Faraó
foram derrotados por Moisés, esses homens maus serão vencidos por
Cristo, e isso acontecerá de uma maneira que é clara para todos.
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Estes últimos dias
Ainda mais convincente é o uso bíblico da frase “últimos dias”. Para
Paulo, tudo o que ele disse sobre essas pessoas decadentes era para ser
imediatamente instrutivo para seu público naquela época. É bastante
claro, mesmo em 2ª Timóteo, que as referências dizem respeito à
ascensão de falsos mestres que já haviam se aproximado deles (ver 2ª
Timóteo 2:16-17). Assim, suas advertências sobre os falsos mestres em
2ª Timóteo 3 referem-se a problemas que a Igreja já enfrentava naquela
época. Assim, “os últimos dias” já se referiam a eles.
Isso se torna ainda mais claro a partir de outras referências das
Escrituras para os “últimos dias”. Hebreus 1:2 torna absolutamente
inegável que os últimos dias estavam expirando então, no momento
em que a carta estava sendo escrita. Na verdade, não se refere apenas
aos “últimos dias”, mas especificamente a “nestes últimos dias”.
Embora Deus tenha falado muitas vezes e de diversas maneiras nos
tempos do Antigo Testamento, o autor diz: “Ele agora”. No primeiro
século (enquanto o autor de Hebreus estava escrevendo) Deus já havia
falado definitivamente “nestes últimos dias” através de Seu Filho.
Isso significa duas coisas: primeiro, significa que o tempo em que o
escritor estava escrevendo era nos últimos dias. O autor de Hebreus
deixa isso claro com o pronome quase demonstrativo “nestes”: “nestes
últimos dias”, refere-se aos dias que esse autor poderia chamar de
próximo a ele. Em segundo lugar, significa que o tempo em que Jesus
foi revelado ao mundo foi nos últimos dias. Esta informação é
encontrada novamente em outros lugares, como Hebreus 9:6 e 1ª
Pedro 1:20:
“Mas como é, ele apareceu de uma vez por todas no final dos
séculos para afastar o pecado pelo sacrifício de si mesmo”.
(Hebreus 9:6)
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“Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi
manifestado nos últimos tempos por causa de vocês”.
(1ª Pedro 1:20)

Ambas as passagens confirmam que o tempo em que Jesus apareceu
foi de fato os últimos dias ou o fim dos tempos.
Pedro havia afirmado o mesmo, essencialmente, anteriormente,
durante seu sermão de Pentecostes. Depois que o Espírito desceu, as
chamas apareceram, e as línguas reveladas, então Pedro explicou à sua
audiência que “isto é o que foi proferido pelo profeta Joel: ‘E nos
últimos dias será, Deus declara, que derramarei a minha Espírito em
toda carne...’” (Atos 2:16–17). Para Pedro, então, a profecia dos
“últimos dias” de Joel foi cumprida no evento do Dia de Pentecostes.
Isso significa, novamente, que os apóstolos e seus contemporâneos
estavam vivendo “nos últimos dias”.
Portanto, não é de admirar que Paulo se referisse aos falsos mestres
que perturbaram a igreja de Timóteo como produtos dos “últimos
dias”. Similarmente, Judas fala da ascensão de falsos mestres entre a
sua audiência imediata, lembrando a Igreja das palavras de Jesus e do
apóstolos, que os falsos mestres viriam “nos últimos tempos” (Judas 17–
18). Se os falsos mestres preditos já tivessem chegado, então Judas
afirmava que os últimos dias pertenciam ao seu tempo contemporâneo.
Por que eles entenderam seus dias para serem os últimos dias? Todos
os apóstolos e primeiros cristãos julgaram o apego contínuo às formas
e estruturas do Antigo Testamento como apóstatas e satânicas, prontas
para o julgamento de Deus, que aconteceu, para eles, justo no
horizonte dentro de uma geração. Desde que a sociedade judaica
incrédula havia rejeitado o Messias e Sua Nova Aliança, eles se
condenaram (Mateus 27:25) e sua sociedade contemporânea foi
ficando cada vez pior em direção àquele Dia do Julgamento. Naqueles
últimos dias, o fim daquela era - os últimos dias do sistema da Antiga
Aliança, o fim da era da Antiga Aliança - falsos mestres e pessoas
ímpias estavam ficando cada vez pior, perseguindo os cristãos e
tentando corromper a incipiente Igreja.
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Conclusão
Nós não estamos vivendo nos últimos dias. Os escritores do Novo
Testamento estavam vivendo nos últimos dias da Antiga Aliança.
Assim eles poderiam escrever sobre “estes” últimos dias. O declínio da
sociedade, os falsos profetas, etc., mencionados como ocorrendo
durante aqueles últimos dias, pertenciam aos dias em que os apóstolos
estavam escrevendo. Assim, não devemos esperar um declínio
inevitável e irreversível da sociedade que mestres como Markell
afirmam, certamente não baseados em 2ª Timóteo 3.
Além disso, mesmo se esperássemos o cumprimento de 2ª Timóteo
3 hoje, a passagem não conclui que os homens maus irão afundar
completamente a nave da sociedade. Em vez disso, diz que sua loucura
será clara para todos e que eles não prosperarão. Mas desde que é tão
claro das Escrituras que a era do Novo Testamento foi em si os últimos
dias, então podemos entender a destruição daquela Grande Prostituta
e Sinagoga de Satanás, Jerusalém, como aquela derrota dos inimigos de
Deus que seria tão clara para todos. A destruição de Jerusalém foi a
vitória da Igreja de Deus.
De fato, Paulo havia prometido tanto à igreja romana que estava tão
atormentada com as agitações dos falsos judeus (Romanos 2:25-29).
Ele lhes disse: “O Deus da paz em breve esmagará Satanás sob seus
pés” (Romanos 16:20). O que ele poderia estar se referindo que
aconteceria sob seus pés “em breve” (não 2000 anos no futuro distante
para sua audiência)? Creio que ele estava antecipando a destruição de
Jerusalém, o que acabaria com o sistema da Antiga Aliança, que tinha
sido a fonte de tanta divisão e conflito na Igreja.
Isso tudo está no nosso espelho retrovisor. Felizmente, a nave da
sociedade tem espelhos retrovisores divinos - a história revelada nas
Escrituras. Eles viveram nos últimos dias. Eles testemunharam o
declínio, a apostasia e os falsos cristos. Eles viram o julgamento de
Deus cair sobre a prostituta de “Babilônia”, exatamente como Jesus
predisse em Mateus. Eles começaram a Grande Comissão.
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Nosso trabalho não é temer que o navio afundará, muito menos
abandonar todo o trabalho necessário que a Grande Comissão do
Cristianismo exige que seja feito. Nosso trabalho, ao contrário, é
construir mais navios, abranger mais do mundo e espalhar a glória de
Cristo do mar para o mar resplandecente – em todos os mares do
mundo.
E se o bronze for polido nesse processo, então os mares brilhantes
brilharão ainda mais. Louve o Senhor.

__________

Notas
1.

Peter Lalonde, quoted in Gary North, Rapture Fever: Why Dispensationalism is
Paralyzed (Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1993), 100.

2.

J. Vernon McGee, The Best of J. Vernon McGee, Volume 2 (Nashville, TN:
Nelson Books, 2006), 160.

3.

Quoted in North, 100.
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Apêndice D
_____________________________

Um Legado de Mentiras: Martinho
Lutero e o Judaísmo Talmúdico
_____________________________

Eu não tenho interesse pessoal em defender Lutero, gigante da
Reforma, embora ele fosse. De fato, eu pessoalmente dei a ele um
tratamento muito crítico em palestras em conferências e outros lugares.
Mas quanto ao resultado de seu tratamento aos judeus, eu
simplesmente tenho que ir em sua defesa, pelo menos até certo ponto.
Aqui está o porquê:
“Vivemos em um mundo de cristianismo hoje que está fixado nos
israelitas étnicos, “no futuro de Israel”, e na terra física de Israel hoje
como foco de profecias e supostos eventos do fim dos tempos.
Fixado. A sugestão de que as promessas de um Reino eterno são
cumpridas em Israel, a Igreja do Novo Testamento atrai acusações
de “anti-semitismo” ou “anti-judaísmo” como um estudioso colocou
recentemente”.1

Quem poderia ousar ser tão insensível e desamoroso ao povo judeu
em afirmar que eles não têm lugar especial no futuro da profecia
bíblica? Qualquer um que seja tão frio a ponto de "excluir" o "povo
escolhido de Deus" das promessas "feitas a eles" deve simplesmente
ser preenchido com preconceito e ódio.
O garoto-propaganda dessa afirmação “odiosa” é Martinho Lutero.
Lutero experimentou esperanças frustradas. Ele havia descoberto o
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verdadeiro Evangelho sob a fumaça e as jóias do papismo, e ele pensou
que certamente os judeus agora o aceitariam. Depois de muitos anos
acreditando que isso não acontecia, Lutero mudou abruptamente.
Alguns anos antes de morrer, ele escreveu um tratado vitriólico
chamado Dos Judeus e suas Mentiras. Estava cheio de retórica radical que,
se tomada literalmente, teria sido um apelo à violência. Felizmente, ele
fez o suficiente para dizer que não defendia a vingança, pois isso
deveria ser deixado somente para Deus.
Mas alguns dos atuais defensores de Israel, ansiosos para manchar
seus oponentes como antissemitas, etc., apoderam-se das palavras mais
duras de Lutero e apresentam-nas como símbolo de nossa
mentalidade. É muito fácil encontrar citações a esse respeito de Lutero
em toda a web. Algumas versões abreviadas deste trato são nada mais
do que alguns parágrafos das palavras mais mordazes reunidas fora de
contexto. Deixe-me dizer-lhe, menino são essas apresentações
abreviadas! O trato real é de cerca de 65.000 palavras - o suficiente para
preencher cerca de 200 páginas padrão de impressão em espaço duplo.
Neles, você encontrará vários tópicos, cada um composto de
argumentação consistente e longa, e geralmente sintonizados com uma
observação detalhada de passagens importantes das Escrituras.
Os oponentes de Lutero - sejam cristãos liberais ou tipos
dispensacionais/pré-milenistas - nunca lhe dizem isso. Em vez disso,
temos alguns trechos de material suculento - muito parecido com um
anúncio de ataque político hoje. É desnecessário dizer que essas
versões abreviadas dificilmente fazem jus ao argumento de Lutero,
muito menos a Lutero em geral, e podem ser acusadas de total
desonestidade.

Uma falácia do legado luterano
Lutero é geralmente retratado hoje como tão anti-semita a ponto de
ter aberto o caminho para o Holocausto apenas com seu único tratado.
O pré-milenista Barry Horner argumenta que "os excessos de Lutero"
deixaram um legado escatológico que teve resultados desastrosos: “os
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judeus continuaram sendo uma ofensa à civilização ocidental,
especialmente dentro da Europa, um pretendente deserdado para
sempre por causa de sua condição judaica”. Wistrich que diz: “A
semente de ódio semeada por Lutero alcançaria seu horrível clímax no
Terceiro Reich, quando os protestantes alemães se mostraram
particularmente receptivos ao antissemitismo nazista”.3
Tanto Horner quanto Wistrich cometem uma falácia post hoc clássica
(“depois disso”) com esses comentários. O Holocausto veio depois
dos “excessos” de Lutero, sim, mas será preciso muito mais do que
uma semelhança superficial “anti-judaica” entre os dois para provar
uma causação histórica real. Havia muito mais fatores envolvidos no
nazismo do que o tratado de Lutero contra os judeus e suas mentiras;
De fato, quando entendemos corretamente por que Lutero escreveu
esse tratado, e o que ele realmente argumentou nele, teremos que
admitir que teve muito pouco ou nada a ver com a Alemanha nazista
(eu pessoalmente acho que a teologia de Lutero tem alguma culpa por
essa cultura, MAS, não por causa de seu tratado sobre os judeus. Ela
tinha muito mais a ver com sua teologia dos “dois reinos” na qual os
cristãos e a Igreja são ordenados a evitar a aplicação bíblica. Ao separar
a voz de Deus da praça pública e do mercado dessa maneira, a
abordagem dos dois reinos permitiu que a política se tornasse sem lei,
enquanto os pregadores ordenavam que permanecessem em silêncio.
Hittler estava bem ciente dessa teologia, e ele usou isso para sua
vantagem, especificamente referindo-se a ela em alguns de seus
discursos).

Lutero sendo Lutero
Devemos admitir que Lutero cruzou várias linhas retóricas com seus
comentários intempestivos contra os judeus, mas isso era menos "antisemitismo" propriamente dito e mais apenas Lutero sendo Lutero. Ele
vomitara ferozmente contra o papa, Carlstadt, os camponeses, os
anabatistas, os zwinglianos e provavelmente seus próprios filhos uma
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ou duas vezes. Na verdade, ele era apenas um exemplo do estilo
polêmico do dia; todos criticaram a todos e todos entenderam isso.
A caneta incendiária de Lutero o colocou em apuros muitas vezes
antes. Notavelmente, alguns comentários muito antigos que ele fez
foram usados contra ele na Dieta de Worms, onde ele foi declarado
um fora da lei. Em resposta a um ataque do teólogo do próprio papa,
Lutero concluiu:
“Se a furiosa loucura (dos clérigos romanos) continuasse, pareceme que nenhum melhor conselho e remédio poderia ser encontrado
contra ela do que os reis e príncipes aplicarem força, se armarem,
atacarem aquelas pessoas más que envenenaram o mundo inteiro, e
acabar com este jogo de uma vez por todas, com armas, não com
palavras. Já que punimos ladrões com o cabresto, assassinos com a
espada e hereges com o fogo, por que não ligamos todos aqueles
maus mestres da perdição, aqueles papas, cardeais e bispos, e todo o
enxame da Sodoma romana com braços em mão e lavar as mãos no
sangue”.4

Enquanto Lutero mais tarde escreveria que ele não pretendia que o
comentário “lavar as mãos no sangue” fosse tomado literalmente, era
um pouco tarde demais. O Édito pronunciado em Worms fez
referência explícita a este mesmo comentário:
“Ele encoraja os leigos a lavar as mãos no sangue do clero. Seu
ensino faz por rebelião, divisão, guerra, assassinato, roubo, incêndio
criminoso e o colapso da cristandade. Ele vive a vida de uma fera.
Ele queima os decretos. Ele despreza tanto a proibição quanto a
espada. Ele faz mais mal ao poder civil do que ao eclesiástico”.

Assim, o descuido de Lutero com sua caneta levou à sua própria
condenação. Ele foi declarado um fora da lei e sua vida foi salva apenas
pela intervenção secreta e surpresa de um magistrado menor.
Portanto, os comentários exagerados encontrados em seu livro sobre
os judeus devem ser entendidos basicamente da mesma maneira. Isso
não o desculpa em geral, mas mostra que a causa era mais a
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personalidade de Lutero do que o antissemitismo em geral. A parte
mais triste é que depois de 20 ou 30 anos de escrita polêmica, Lutero
não aprendeu nada sobre o poder de uma caneta descuidada.
Quaisquer que fossem suas intenções, ele não deveria ter escrito tão
duramente quanto ele. Ele sabia quais seriam as consequências. Ele
sabia que uma retórica muito dura e condenatória pode na verdade
prejudicar o poder da lógica e dos fatos dos argumentos que ele
apresentou: as pessoas se concentrariam no ódio, e ignorariam
totalmente o peso [das questões].
Isso continua hoje, com os argumentos de Lutero e os dos teólogos
modernos.

Sobre o Talmude e Suas Mentiras
Mas o que a maioria dos cristãos não sabe, e o que a maioria dos
dispensacionalistas Jewdolators [ou religião sionista cristã] desejam
permanecer escondidos, é que o que os judeus haviam escrito sobre
Cristo e os cristãos era (e ainda é) tão repugnante que fez Lutero
parecer uma criança inocente. A maioria dos cristãos não tem ideia do
nível de repulsa e ódio contra Cristo que os judeus expressaram em seu
Talmude e em alguns outros livros. Eles estão completamente
inconscientes disso.
Mas Lutero não o era.
Somente depois de aprender o quão grosseiramente os livros
hebraicos falavam de certos tópicos religiosos, Lutero finalmente
perdeu a esperança de que os judeus se convertessem ao Evangelho.
Por "livros hebraicos" não me refiro ao Antigo Testamento. Desde
antes da época de Cristo, o judaísmo era dominado pelas tradições
farisaicas consagradas no Talmude - um corpo maciço de escritos que
inclui debates rabínicos e racionalizações de leis na Torá. Foi essa
mesma tradição - que tantas vezes se afasta da Torá - que Jesus
confrontou durante todo o Seu ministério. Isso é o que ele confrontou
toda vez que Ele disse: “Vocês ouviram isso... Mas eu digo... É por isso
que Jesus e os fariseus estavam consistente e finalmente em conflito.
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Após a destruição de Jerusalém, a observância do Templo e da Torá
desapareceu, e a única corrente de “judaísmo” que sobreviveu foi a dos
fariseus. Todo o “judaísmo” moderno é derivado da tradição
talmúdica. Não é nada como “religião do Antigo Testamento”; é mais
uma odisseia na toca do coelho da tradição rabínica da frase “vocês
ouviram dizer” divergente do Antigo Testamento.
E aqui está a parte terrível. A tradição talmúdica não apenas não
reconhece a Cristo, mas blasfema e condena abertamente a Ele e a Seus
seguidores. De acordo com o Talmude, Jesus era o filho de um
relacionamento adúltero de Miriam (Maria), e tanto Ele como Seus
seguidores são punidos no inferno “com excremento fervente”. Essa
punição não vem porque eles abandonaram Deus, ou qualquer coisa a
ver com Deus, mas porque “Quem zomba das palavras dos Sábios é
punido com excremento fervente”.6 Em outras palavras, as palavras
dos “Sábios” - os Rabinos - são o padrão de julgamento.
Há muito mais na tradição talmúdica: Adão fez sexo com todas as
feras do campo antes de ter Eva; a pederastia com uma criança abaixo
de nove anos não é considerada tão ruim quanto a de uma criança
acima dela (outro rabino faz a idade da divisão em três). Há muito mais
que faria um coçar a cabeça e fazer o estômago revirar.7
Agora há um esforço apologético bastante bem estabelecido, lançado
pelos modernos talmudistas, a fim de “desmascarar” essas alegações,
mas eles confiam nas várias edições editadas e censuradas do Talmude
para argumentar que essas alegações são imaginárias, exageradas,
tiradas do contexto, ou estão falando de outro "Jesus" ou "Yehoshua".
E, claro, o material realmente ruim é expurgado das edições
censuradas, até mesmo da suposta edição em inglês definitiva do
Soncino.
O material ainda existe nos manuscritos, no entanto, não importa o
quanto eles tentem escondê-lo. O melhor e mais acadêmico trabalho
sobre isso até hoje é de Peter Schäfer, Jesus no Talmude (Princeton:
Princeton University Press, 2007), que conclui sobre o lado da
autenticidade. Schäfer me parece ser um historiador liberal, e assim
parece que ele teria todo o incentivo para ignorar o lado sombrio do
judaísmo moderno. Ele tem, no entanto, falado a dura verdade:
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“quanto às narrativas sobre a execução de Jesus, o destino de seus
discípulos e a punição de Jesus no inferno, não pode haver dúvida de
que eles estão falando de Jesus/Jesus o Nazareno... o fundador do
cristianismo”.8
Mas essa tradição só se tornou publicamente acessível nas últimas
décadas. Ao longo da maior parte da história do Talmude, foi
essencialmente o conhecimento mantido entre uma sociedade secreta,
se você preferir, dos rabinos e seus colegas. O “Jesus em excremento
fervente” era como uma piada interna para eles, enquanto se
retratavam publicamente como amigos ou cidadãos passivos na
sociedade cristã.
Lutero, no entanto, tinha amigos rabínicos e outros amigos que eram
especialistas nos "livros hebraicos". E ele deixa bem claro, no
amplamente condenado mas não lido Dos Judeu e Suas Mentiras, que o
"Judaísmo" a quem ele se opunha era a tradição secretamente abrigada,
odiosa, racista, blasfema e antissocial do Talmude. Em apenas um
exemplo de sua menção a isso, ele escreveu:
“Três judeus instruídos vieram até mim, na esperança de descobrir
um novo judeu em mim porque começávamos a ler hebraico aqui em
Wittenberg, e observando que os assuntos logo melhorariam, já que
nós, cristãos, começávamos a ler seus livros. Quando eu debati com
eles, eles me davam seus gloss, como costumam fazer. Mas quando
eu os obriguei a voltar ao texto, eles logo fugiram, dizendo que eram
obrigados a acreditar em seus rabinos como fazemos com o papa e
os médicos, etc. Eu tive pena deles e lhes dei uma carta de
recomendação para o texto. Autoridades, pedindo que, por amor de
Cristo, deixem que sigam o seu caminho. Mais tarde, descobri que
eles chamavam Cristo de tolo, isto é, um ladrão de estrada enforcado.
Portanto, não desejo ter mais nada a ver com qualquer judeu. Como
São Paulo diz, eles são consignados à ira; quanto mais se tenta ajudálos, mais teimosos se tornam. Deixe-os em seus próprios
dispositivos”.

Ao longo do trato, você verá referências a “seus livros”. Lutero sabia
de algo que tem sido amplamente escondido da maioria dos cristãos:
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que o “judaísmo” moderno não é judaísmo. Não é um fiel seguimento
da fé do Antigo Testamento, nem mesmo das formas do Antigo
Testamento sem fé. É uma tradição humanista que coloca dezenas de
milhares de páginas de advocacia rabínica como um juiz muito acima
da Palavra de Deus, e acima de tudo, não apenas se recusa a acreditar,
mas conscientemente blasfema e repudia Cristo e o Cristianismo. O
judaísmo moderno não é judaísmo. Os “judeus” modernos são judeus
apenas étnica e nominalmente, não biblicamente. Pois, uma repetição
completa da fé do Antigo Testamento deve aceitar Jesus de Nazaré
como o Messias.

O Judeu Verdadeiro
Os escritores modernos podem ver exatamente a mesma distinção
entre o judaísmo bíblico (que é o cristianismo) e o moderno
“judaísmo” que os dispensacionalistas desejam que louvemos. O Rev.
Steve Schlissel é um desses escritores. Ele é cristão e amante da Palavra
de Deus. Mais importante para esta discussão, no entanto, Steve
também é judeu. Ele é um judeu de boafé que celebra a Páscoa e nasceu
no Brooklyn e abraçou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele
dificilmente poderia ser chamado de antissemita. E, no entanto, Ele
negaria claramente que a terra de Israel, ou a etnia de Israel - ou "Israel
dos dias de hoje", como é frequentemente referido - é o fator
importante em relação ao verdadeiro povo de Deus. Schlissel escreveu:
“Dispensacionalistas acreditam que o povo judeu tem um título
para a terra que transcende virtualmente qualquer outra
consideração, incluindo descrença, rebelião e ódio contra Cristo e
Sua igreja. Consequentemente, o anti-sionismo é equiparado ao
antissemitismo.
O reconstrucionista, por outro lado, faz uma distinção. Ele acredita
que o povo judeu pode exercer o título somente quando cumprir a
condição de arrependimento e fé. Ele não tem nada contra os judeus
que vivem em “eretz yisrael” [a terra de Israel] em si, mas ele
reconhece que a questão mais significativa é a fé de Israel”.
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Steve segue imediatamente com uma consideração importante:
“À luz disso, pode ser apropriado perguntar qual sistema teológico
tem os verdadeiros e melhores interesses do judeu perto de seu
coração? Se o desejo de um coração e a oração a Deus por Israel
concordar com o inspirado Apóstolo, como registrado em Romanos
10 [“para que sejam salvos” (10:1)], ele pode ser chamado de
antissemita? ”

Agora vamos olhar para o verdadeiro judaísmo do outro lado. De
acordo com o pré-milenista Barry Horner, qualquer um que se oponha
ao “legado bíblico da Torá mediado por Abraão e Moisés” é “AntiJudaico”. Esta é a sua definição de “Anti-Judaísmo”. Ele é igualmente
cuidadoso em distinguir a tradição da Torá da tradição talmúdica, e ele
exclui o último de sua definição. Ótimo!
Bem, que o legado da Torá (Mosaico) fale por si mesmo: Jesus disse
aos pais talmúdicos, os fariseus: “Há alguém que te acusa: Moisés,
sobre quem vocês colocaram sua esperança. Pois se vocês acreditassem
em Moisés [a Torá], vocês acreditariam em mim; porque ele escreveu
sobre mim” (João 5:45–46).
O argumento de Jesus usa uma forma lógica clássica: Se P, então Q.
Nesta forma, se P é afirmado, então Q deve necessariamente seguir;
inversamente, se Q for negado, o P é necessariamente também negado.
Em outras palavras, de acordo com Jesus, se os fariseus O negam, eles
necessariamente também negaram a Torá.
O argumento é bastante simples: são os fariseus que negam a Torá,
de acordo com Jesus, porque eles O rejeitam. Portanto, a tradição
farisaica é, para usar a própria definição de Horner, "Anti-judaísmo".
Visto que a totalidade do "judaísmo" moderno é baseada na tradição
talmúdica e farisaica que nega a Cristo (e, portanto, a Torá), então
devemos concluir (novamente, com base na própria definição de
Horner) que o Israel/Judaísmo dos dias modernos é "anti-judaísmo".
Isso corresponde exatamente à lição que Paulo ensinou à Igreja
Romana: “Porque ninguém é judeu que é apenas exteriormente, nem é
circuncisão exterior e física. Mas um judeu é interiormente, e a
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circuncisão é uma questão do coração, pelo Espírito, não pela letra.
Seu louvor não vem do homem, mas de Deus” (Romanos 2:28–29).
Por que então alguém faria da etnia e do imobiliário o fator supremo
está além da compreensão. As características físicas das pessoas
simplesmente não entram na equação. A questão é confissão e fé. O
judaísmo não foi substituído pelo cristianismo, ao contrário, o
judaísmo só é fielmente representado no cristianismo. Ou seja, apenas
o cristianismo tem legitimidade para a definição bíblica do judaísmo.
Qualquer outra coisa é um repúdio da Torá e seus seguidores não são
Judeus Verdadeiros.
Depois de analisar os argumentos e declarações dos
dispensacionalistas e pré-milenistas, Schlissel conclui:
“Parece-me que isto é o que ocorreu: alguns dispensacionalistas
aceitaram as expectativas judaicas incrédulas do Reino Messiânico
como corretas. Assim, eles tomaram partido do judaísmo rabínico
contra o “judaísmo” de Cristo, ou Reino. Eles então citam a
existência do Estado de Israel como prova de suas afirmações,
definem a si mesmos como os verdadeiros protetores dos judeus e,
com a arrogância que tão frequentemente acompanha tal
paternalismo pragmático, declaram que todos aqueles que não
concordam com sua teologia são, em princípio, antissemitas.
Hogwash (ou seja, argumentação não-kosher)”.10

Conclusão
Já é hora dos cristãos modernos pararem de fazer um ídolo do
moderno “judaísmo” ou “Israel”. Na verdade, é mais do que hora de
deixar de usar esses nomes para algo que esses nomes nem mesmo
aplicam corretamente. Eles aplicam-se apenas adequadamente ao povo
de Deus em Cristo, a Igreja. A Igreja é Israel: avance seu Reino e glória,
expanda suas terras, ensine seu glorioso futuro de domínio mundial,
busque sua paz.
Especialmente o último, pois talvez nada tenha causado mais
discórdia, preconceito e xingamentos na Igreja moderna do que a
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fixação em questões de profecia, e o futuro papel de um povo que não
tem outra via de salvação do que qualquer outra pessoa. Em vez de
pastorear os judeus para “Israel” pelo Armagedom (como é que Israel
é isso?), os pré-milenistas e dispensacionalistas deveriam estar tentando
evangelizar e convertê-los ao Verdadeiro Judaísmo.
Lutero pode ter sido, afinal, não tão distante quanto ele foi retratado.
Foi longe demais em sua linguagem, sim. Mas os outros 99% de seu
trabalho, Dos Judeus e Suas Mentiras, merecem atenção de mais leitores
cristãos. Deve ser atribuído a leitura no seminário sempre.
Especialmente entre os dispensacionalistas.

__________
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Apêndice E
_____________________________

“Todo Israel será salvo”:
o princípio remanescente
_____________________________

Em resposta às minhas opiniões sobre Jerusalém como a mãe de
todas as prostitutas, alguns leitores expressaram sua dissensão
previsível. Deus nunca descartaria a Jerusalém física dessa maneira,
dizem eles, porque Ele fez uma aliança eterna com Abraão e sua
semente. Um leitor objetou assim:
“Você está esquecendo a promessa de Deus a Abraão, que é de
natureza eterna. Deus fez um pacto “entre mim e ti para sempre”.
Ou Deus significava para sempre, ou não. Sim, os judeus foram
desobedientes literalmente por séculos em negar a Cristo, mas serão
restaurados de maneira total e abrangente na Segunda Vinda. É por
isso que Paulo foi muito claro sobre o assunto em Romanos 11, para
se certificar de que nossa liberdade em Cristo não dá razão para ser
arrogante”.

Ele então cita Romanos 11:31-34. Os versículos 31-32 são a parte
relevante aqui; ele citou: “Assim também estes, agora, não creram, para
que, pela sua misericórdia, eles também obtenham misericórdia.
Porque Deus os concluiu em descrença, para que ele tenha
misericórdia de todos”.
Meu correspondente deseja enfatizar os “eles” para nós. Ele
acrescenta: “Note o versículo 32. Refere-se que Deus, 'concluiu-os
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[judeus] todos em incredulidade, para que ele tivesse misericórdia de
todos.'” Assim, ele vê os “eles” como se referindo exclusivamente aos
judeus - ele até edita isso para não perdermos o ponto.
Infelizmente, a interpretação “eles [judeus]” é questionável na
melhor das hipóteses. Baseia-se num mal-entendido de uma tradução
inútil (que, neste caso, é a KJV [King Jamas Version]). A palavra “eles”
não aparece diretamente nos textos gregos. A palavra grega para
"todos" aqui não traz nenhum pronome pessoal, mas sim um artigo
definido. Se o traduzíssemos de uma forma literal, ele diria “o todo”.
Mas essa característica comum do grego é simplesmente suavizada em
inglês como “todo”. Por que a KJV adicionou o “eles” ao texto não
está claro. É uma adição totalmente desnecessária à Palavra de Deus.
Por esse motivo, quase todas as traduções modernas deixam de fora.
A ESV [English Standard Version] traduz o versículo 32 assim:
“Porque Deus confiou tudo à desobediência, para que tenha
misericórdia de todos”.

A NAS [New American Standard Bible] diz:
“Porque Deus tem calado a todos na desobediência para mostrar
misericórdia a todos”.

A Vulgata acertou, tornando o grego tous pantas simplesmente como
omnia [em latim], ou “todos” [em português]. Assim, a ênfase em
“todos os judeus” como objetos especiais da misericórdia de Deus
evapora com uma compreensão clara do próprio texto.
O que então o texto significa? A ênfase deste versículo está
propriamente no modo de salvação de Deus sendo misericordioso, e
assim, se alguém é judeu ou gentio, todos eles podem ser salvos. Deus
não toca favoritos e Deus não recua em Suas promessas. Todos os
homens estão na prisão por pecarem e todos os homens só podem ser
salvos pela misericórdia de Deus. Apesar dos judeus permanecerem na
incredulidade durante o tempo (a época em que Paulo estava
escrevendo) e Deus abrindo e transformando Sua misericórdia para os
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gentios, não obstante, Ele não descartou completamente o povo judeu.
Eles também podem retornar a Deus através de Sua misericórdia. Isso
simplesmente reitera o argumento principal que Paulo já havia
começado no capítulo 9 (na verdade, o capítulo 2, mas que muito do
argumento exigiria consideravelmente mais espaço para cobrir do que
gostaria de levar aqui).
Considere o comentário com o qual Paulo começa o capítulo 11:
“Eu pergunto, então, Deus rejeitou seu povo? De jeito nenhum!
Porque eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, membro da
tribo de Benjamim”.

Ele acabara de mencionar como Israel continuamente rejeitava a
Deus, enquanto Deus se revelava e era encontrado por aqueles que não
O buscavam (os gentios; Romanos 10:20-21). À luz disso, Paulo
considera necessário afastar a possível réplica de que Deus rejeitou
completamente Israel enquanto se voltava para abrir Sua misericórdia
para o resto do mundo. Paulo usa a si mesmo como prova de que isto
está indo longe demais: ele próprio é um judeu étnico, um filho físico
de Abraão, da tribo de Benjamim, e ainda assim ele não é apenas um
crente salvo e um apóstolo, ou apenas um professor de crentes. Então
ele é a prova viva de que Deus ainda mostra misericórdia para os
israelitas étnicos.
Mas a questão que surge dos sionistas modernos, dispensacionalistas
e outros que desejam ver alguma forma de Israel e templo físicos
restaurados, é se Deus pretende salvar toda a nação física dos israelitas
no futuro. O argumento de Paulo de que “todo o Israel será salvo”
pertence ao Israel físico e étnico, quanto mais ao futuro?
Eu acho que o contexto torna isso impossível. Aqui está o porquê:

O Princípio Remanescente
Como a experiência pessoal individual não é suficiente para provar
um ponto doutrinário, Paulo se volta para a única regra infalível, a
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Sagrada Escritura. Como suporte bíblico para a sua capacidade de ser
salvo ainda como judeu, Paulo não oferece suporte para a visão de que
todos (ou mesmo a maioria) dos judeus físicos serão salvos. Em vez
disso, ele faz referência ao relato de Elias e ao minúsculo remanescente
de pessoas fiéis que Deus preservou. Ele ensina, em referência ao povo
de Deus, o princípio remanescente:
“Deus não rejeitou o seu povo a quem ele conheceu de antemão.
Você não sabe o que a Escritura diz de Elias, como ele apela a Deus
contra Israel? Senhor, eles mataram os teus profetas, demoliram os
teus altares e só eu fiquei, e eles procuram a minha vida. Mas qual é
a resposta de Deus para ele? Guardei para mim sete mil homens que
não dobraram os joelhos a Baal”.
(Romanos 11:2–4; ver também 1º Reis 19:10, 18)

No verso 5, Paulo compara diretamente sua situação com o princípio
remanescente encontrado em Elias: “Assim também, no tempo
presente, há um remanescente, escolhido pela graça”. Devido à
comparação, o grego é mais aguçado do que a tradução da ESV diz.
Mais enfaticamente diz: “Da mesma forma e no tempo presente... Em
outras palavras, Paulo está traçando um paralelo direto entre o
pequeno remanescente de israelitas salvos naqueles tempos antigos e a
conversão que ele espera agora. “Assim como então, mas agora” foi a
essência do seu ponto.
O principal princípio em ação aqui é a eleição de Deus, não a etnia
ou linhagem israelita. Paulo não quer que percamos isso, então ele
enfatiza claramente esse aspecto nos versículos seguintes:
“Mas se é pela graça, não é mais com base em obras; de outro
modo a graça não seria mais graça. O que então? Israel não conseguiu
obter o que estava procurando. Os eleitos obtiveram, mas os demais
foram endurecidos”.
(Romanos 11:6–7)
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Esta frase, “os eleitos obtiveram, mas os demais foram endurecidos”, fornece
uma chave para o que Paulo está tentando ensinar em todo o livro de
Romanos.
Destes dois princípios - eleição e remanescente - devemos deduzir
duas coisas sobre os israelitas físicos. Primeiro, a salvação é baseada
puramente na eleição graciosa de Deus. Isso é indiscutível. Portanto,
apenas aquele remanescente de judeus eleitos é salvo. Em segundo
lugar, uma vez que “o resto” dos judeus “endurecidos” não
remanescentes são contrastados com os eleitos, portanto alguns (a
maioria) dos judeus não são salvos.
Note, à luz disto, que Paulo não diz simplesmente que “Deus não
rejeitou o seu povo”, mas antes, Ele não rejeitou o Seu povo, que ele
conheceu de antemão. Entre a massa de israelitas do passado, presente
e futuro, Deus previu alguns para a salvação. Esses conhecidos de
antemão (e, portanto, eleitos e predestinados (Romanos 8:29) Deus
não rejeitou. Mas o resto, incluindo todo judeu não eleito, incrédulo,
Ele endureceu e rejeitou. Só Deus salva aqueles a quem Ele
especialmente conheceu, sejam judeus ou gentios.
Paulo faz referência ao princípio remanescente como uma resposta
para a questão de saber se Deus rejeitou os israelitas. A questão é
eleição. Seguindo a lógica deste argumento nos força para trás nos
capítulos anteriores. A questão da salvação de Israel lidera o capítulo
10: “Irmãos, o desejo do meu coração e oração a Deus por eles é que
eles sejam salvos”. Esse capítulo termina com Israel rejeitando e sendo
rejeitado por Deus. Em seguida, segue o capítulo 11:1-7 com o qual
acabamos de lidar, e que nos leva de volta à doutrina da eleição. Para
ouvir o início desta doutrina em relação à salvação de Israel, devemos
voltar ainda outro capítulo e começar em Romano 9:3. A questão da
eleição traz o contexto do capítulo 11 dentro do contexto mais amplo
dos capítulos 9 e 10 (especialmente o 9), dos quais se poderia
argumentar que a maior parte do capítulo 11 é meramente um subtítulo
ou mesmo um codicilo.
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A Eleição e o remanescente
Em Romanos 9:3, Paulo diz:
“Pois eu poderia desejar que eu mesmo fosse amaldiçoado e
separado de Cristo por causa de meus irmãos, meus parentes
segundo a carne”.

Ele está claramente incluindo a “carne” étnica de Israel, e ele deseja
a salvação deles. Em seguida, ele expõe os dons de Deus para esse
Israel:
“Eles são israelitas e pertencem a adoção, a glória, os convênios, a
lei, o culto e as promessas. Para eles pertencem os patriarcas, e de sua
raça, de acordo com a carne, é o Cristo que é Deus sobre todos,
abençoado para sempre. Amém”.
(Romanos 9:4–5)

É claro que a salvação é “dos judeus” como Jesus colocou (João
4:22). Portanto, é claro que Paulo acha que as promessas de Deus ainda
se aplicam a Israel.
Por que então não foi todo Israel salvo e creu agora que Cristo veio?
Essa foi a pergunta óbvia à qual Paulo imediatamente respondeu, pois
suas próximas palavras assumem a questão: “Mas não é como se a
palavra de Deus tivesse falhado” (Romanos 9:6). Agora, por que
alguém pensaria que a Palavra de Deus havia falhado? Somente se eles
achassem que todos os israelitas étnicos foram de fato salvos devido à
eleição de Deus de “Israel”. Se assim for, o fato óbvio (então e agora)
de que muitos israelitas rejeitam a Cristo e não acreditam significaria
que a promessa de Deus de salvá-los havia falhado. De fato, de acordo
com uma visão étnica de Israel, se apenas um único israelita étnico não
acreditasse em Cristo, a Palavra de Deus teria falhado. Mas Paulo diz
que não falhou. Por que não? Porque a questão é eleição, não etnia.
Paulo, portanto, acrescenta imediatamente o mais importante
qualificador: “Porque nem todos os que são descendentes de Israel
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pertencem a Israel” (Romanos 9:6, ESV). O grego é curto e a sintaxe
é um pouco difícil aqui. A KJV se aproxima mais: “Pois nem todos são
Israel, os que são de Israel”. Eu penso, no entanto, que o original é
mais literalmente traduzido: “Pois nem todos esses de Israel são
Israel”. O objetivo é mostrar que nem todos os israelitas (físicos,
étnicos) são na verdade eleitos de Israel (o verdadeiro Israel, alguns até
mesmo dizem que é o Israel “espiritual”).
Paulo expande esse argumento para a primazia da eleição. Nem todo
o Israel é o verdadeiro Israel, e “nem todos são filhos de Abraão,
porque são seus descendentes” (Romanos 9:7). Ele encontra provas
simplesmente de duas instâncias de eleição do Antigo Testamento:
Isaque e Ismael, e Jacó e Esaú. Ele explica: “Por intermédio de Isaque
[não Ismael] deve ser mencionada a tua descendência”. Isto significa
que não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos
da promessa é que são contados como descendentes. Pois é isso que a
promessa dizia: “Mais ou menos no ano que vem voltarei, e Sara terá
um filho”. E não apenas isso, mas também quando Rebeca concebera
filhos de um homem, nosso antepassado Isaque, embora não fossem
nascido e não fizeram o bem e o mal - para que o propósito da eleição
de Deus pudesse continuar, não por causa das obras, mas por causa
daquele que chama - ela foi informada: “Os mais velhos servirão aos
mais jovens”. Como está escrito: “Amei Jacó, mas odiei a Esaú”
(Romanos 9:7–13).
Assim, devemos concluir, como fizemos com o argumento de Paulo
no capítulo 11:1–7 de Romanos, que não é a etnia física que determina
o alcance do cumprimento da promessa de Deus, mas a própria eleição
de Deus. A eleição é o principal problema. E sobre essa questão, Paulo
passa os próximos versículos.
Uma revisão dos próximos versos revela que Paulo aqui desenvolve
e prova os mesmos temas que ele carrega até o final do capítulo 11 (e
realmente até o fim do livro). A doutrina da eleição da maneira que
Paulo descreveu até agora levanta uma questão. Paulo usa essa
pergunta óbvia para afirmar os temas:
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“O que diremos então? Existe injustiça da parte de Deus? De jeito
nenhum! Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem eu tenho
misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão.
Portanto, isso depende não da vontade ou do esforço humano, mas
de Deus, que tem misericórdia. Pois a Escritura diz a Faraó: Com
este propósito, eu te levantei, para que eu possa mostrar o meu poder
em você, e que meu nome seja proclamado em toda a terra. Então,
ele tem misericórdia de quem ele quiser, e ele endurece quem ele
quiser”.
(Romanos 9:13-18)

Ele nos dá três temas principais: a escolha de Deus, a misericórdia e
o endurecimento. E depois de um breve ensinamento sobre o direito
e o poder de Deus de fazer essas determinações finais (Romanos 9:1923), Paulo argumenta que Deus abriu a eleição e a glória aos gentios,
bem como a um remanescente de judeus (Romanos 9:23-26). Mas
também que grande parte dos filhos de Israel não será salva. Por isso
ele cita Isaías 10:22: “Ainda que o número dos filhos de Israel seja
como a areia do mar, só um remanescente deles será salvo” (Romanos
9:27). De todos os milhões de filhos étnicos de Abraão, Deus salvaria
apenas um remanescente.
Essa é a escolha de Deus, pois “a destruição é decretada,
transbordando de justiça. Porque o Senhor Deus dos exércitos terá um
fim completo, como decretado, no meio de toda a terra” (Isaías 10:22–
23), e “o Senhor cumprirá sua sentença sobre a terra totalmente e sem
demora” (Romanos 9:28; Isaías 28:22). Para esses “filhos de Israel”
excluídos do remanescente, a destruição é decretada. Mais sobre isso
depois.
Assim, quando Paulo chega novamente ao princípio remanescente
no capítulo 11, ele exibe esses mesmos temas. Assim como no tempo
de Elias (e podemos assumir como no tempo de Isaías também),
“assim também no tempo presente há um remanescente, escolhido
pela graça”. “Israel não conseguiu obter o que estava procurando. Os
eleitos obtiveram, mas os demais foram endurecidos” (Romanos 11:6–
7)”. Em outras palavras, Deus “tem misericórdia de quem quer que
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queira e endurece quem quiser” (Romanos 9:18). Ele escolheu o
remanescente por misericórdia e o resto dos israelitas por
endurecerem.
Então, como nem todo o “Israel” é o verdadeiro Israel, devemos
entender que Deus nunca pretendeu salvar todos os judeus étnicos e,
de acordo com o princípio do remanescente, Ele nunca pretendeu
salvá-los em massa, mas apenas alguns. Paulo esperava que esse mesmo
princípio continuasse em seu dia.
Ainda de acordo com o princípio do remanescente, Paulo sabia que
Deus não havia fechado completamente a porta para os israelitas.
Assim, enquanto ele não esperava uma enorme conversão maciça, ele
esperava salvar alguns. Ele diz isso explicitamente: “Agora estou
falando com vocês gentios. Visto que, como sou apóstolo dos gentios,
magnifico meu ministério a fim de invejar meus companheiros judeus
e, assim, salvar alguns deles” (Romanos 11:13–14).

Todo o Israel
Como no mundo, então, Paulo pode mais tarde dizer que “todo o
Israel será salvo” (Romanos 11:26)? Todo o Israel? Está claro da
unidade do argumento nos capítulos 9 a 11 que “Israel” em Romanos
11.26 não pode significar toda a etnia física de Israel, mas deve se
referir a eleger Israel. Já que Paulo trabalhou por quase três capítulos
inteiros para estabelecer, definir e provar a doutrina da eleição com
especial atenção a Israel, para mostrar que a grande maioria dos
israelitas nunca recebeu eleição, mas foi endurecida, para defender um
remanescente salvo para seus dias. Assim como em Elias, para dizer
que Israel não a obteve, mas apenas a eleição, devemos concluir que
nem todo o Israel étnico será salvo.
Mas, embora saibamos que nem todos os israelenses étnicos serão
salvos, também sabemos que os eleitos remanescentes do verdadeiro
Israel realmente obtiveram a misericórdia de Deus e, portanto, todos
os eleitos de Israel serão salvos. Portanto, só podemos entender este
versículo corretamente, usando o termo Israel, assim como Paulo fez
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em sua passagem paradoxal em Romanos 9:6 - eleger Israel, o Israel da
promessa. “Nem todos esses de [etnia] Israel são [eleitos] Israel” e,
portanto, nem toda a etnia de Israel será salva; mas, “todos [os eleitos]
de Israel serão salvos”.
Assim, todo o Israel será salvo, mas não todo o Israel. Pegou? Mas
muitos intérpretes e comentaristas veem um obstáculo a esta exegese
no verso precedente. Ele diz: “Para que não sejais sábios à sua vista,
quero que vocês entendam este mistério, irmãos: um endurecimento
parcial veio sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado”
(Romanos 11:25). Aqui, Paulo acaba de usar a palavra “Israel” em
contraste com a palavra “gentios”. Assim, muitos raciocinarão: “ele deve
ter tido a etnia de Israel em mente, pois essa é a única maneira pela qual Israel está
em contraste com gentios”. Supõe-se, então, que essa distinção transpõe o
versículo 26, onde “todo o Israel será salvo”; e isso deve significar,
portanto, que toda a etnia de Israel será salva.
No entanto, alguns explicitamente rejeitaram a conexão entre
Romanos 11:26 e 9:6. Mesmo alguns intérpretes reformados
argumentam que esta não pode ser a interpretação mais sólida. John
Murray, em seu comentário clássico sobre Romanos, faz exatamente
isso assumindo uma conexão necessária entre os versos 25 e 26, como
descrevi acima.
Eu não tenho espaço aqui para abordar os argumentos de Murray em
detalhes. Por enquanto, é suficiente dizer que, embora representem
uma forte tentativa de apresentar a antiga visão do Israel do futuro,
ainda assim considero-as pouco convincentes e imperfeitas. Parte
disso, penso eu, deriva de uma tentativa de sua parte de chegar o mais
perto possível da doutrina do Catecismo Maior de Westminster (Q.
191) de um futuro chamado dos judeus e da plenitude dos gentios
como parte da vinda de Reino de Deus. Penso, portanto, que neste
ponto ele era mais subserviente à confissão feita pelo homem do que
ao estrito texto da Escritura. Mas isso é especulação.
Murray argumenta exatamente o oposto que eu tenho acima: ele diz
que “Israel” em Romanos 11:26 absolutamente não pode se referir a
eleger Israel em oposição a todo o Israel nacional. Em suma, acho que
isso é em parte uma falsa dicotomia. Visto que Paulo gastou todo o
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capítulo 9-11 discutindo a eleição de gentios e um remanescente do
Israel eleito, Romanos 11:26 pode facilmente se referir a ambos os
judeus étnicos em oposição aos gentios, e ainda assim eleger Israel
como “todo Israel” porque somente eleger Israel, Paulo já estabeleceu,
é realmente Israel.
Mais importante, e mais simplesmente, não há razão para que
Romanos 11:26 tenha qualquer relação necessária com Romanos
11:25. Parece-me mais natural que Romanos 11:1–25 seja um
argumento longo e complexo para a pergunta feita no versículo 1:
“Deus rejeitou o Seu povo?” Paulo essencialmente reitera a questão no
verso 11 mostrando a continuidade do pensamento através dos
argumentos nesses versos. Esta pergunta e sua resposta vêm como
parte do contexto mais amplo que começou em Romanos 9:3, e o tema
controlador geral é a eleição e graça livres de Deus como base para
toda a salvação. Romanos 11:26 começa a conclusão para esse contexto
maior.
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Apêndice F
_____________________________

O versículo bíblico favorito
de Deus: Salmo 110:1
no Novo Testamento
_____________________________

A maioria dos estudantes da Bíblia percebe que as citações do Novo
Testamento são muitas vezes retiradas do Antigo Testamento. Isso
ocorre várias centenas de vezes, na verdade (2.300 se você contar
alusões e paráfrases). A partir disso, podemos inferir com razão que
Deus leva Sua palavra a sério. Mas você sabia que há um verso que
Deus cita de si mesmo mais do que qualquer outro? Eu vou dizer muito
mais.
Apenas para comparação, o segundo verso mais importante
frequentemente citado é este: “amarás o teu próximo como a ti
mesmo” (Levítico 19:18). Isso aparece em sete lugares diferentes do
Novo Testamento. A grande maioria dos outros versículos citados
aparece algumas vezes, ou apenas uma vez. Mas há um que supera até
Levítico 19:18 em frequência.
É este:
“Disse o SENHOR ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão
direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés”.
(Salmo 110:1)
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Não só isso parece surpreendente, mas também os números. Esse
versículo é citado ou aludido cerca de 23 vezes no Novo Testamento.
É citado em 11 dos 27 livros, e por 7 dos 9 autores do Novo
Testamento.
Na verdade, se possamos tomar apenas uma pequena licença e julgar
por essa frequência, podemos dizer que o Salmo 110:1 é, de fato, o
versículo da Bíblia favorito de Deus.
E dado que esse versículo aparece mais de três vezes com tanta
frequência quanto algo tão importante como “amar o teu próximo
como a ti mesmo”, podemos considerar que sua ênfase repetida tem
grande importância - talvez uma que esquecemos. O que poderia ser
tão importante sobre o Salmo 110:1?

A importância do Salmo 110
A ênfase apostólica neste verso merece mais atenção do que recebeu
até agora. Nas referências do Novo Testamento a esta passagem,
encontramos as chaves determinantes da Escatologia, ou a doutrina do
futuro. As ideias resultantes que extraímos de como Pedro, Paulo e
outros aplicam o Salmo 110 revogam muito do entendimento popular
da profecia e do ensino dos "tempos finais". Um entendimento mais
consistente ajudará os cristãos modernos a ver através da desgraça
popular e da escuridão, através da histeria apocalíptica maníaca e, em
vez disso, apreender um otimismo e uma vida cristã orientada para
objetivos, muitos ainda não foram considerados.
O Salmo 110, simplesmente, ensina que o Senhor (Adonai) deve
sentar-se à mão direita do Todo-Poderoso (Yaweh), e enquanto o
Senhor mantém essa posição entronizada, o Todo-Poderoso vencerá
todos os Seus inimigos (verso 1). Esse vencer ocorre através do poder
da força do Senhor aplicada no meio dos seus inimigos (ou seja, a
entronização do Senhor não significa que Ele se sente no alto e
desconectado dos assuntos mundanos, mas sim o oposto) - verso 2. O
ponto recebe esclarecimentos e re-ênfase no verso 5. Durante o tempo
desta regra entronizada, o povo de Deus deve se reunir de bom grado
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para se juntar e atendê-la (verso 3). O Senhor não governa como um
governante comum, mas como um eterno sacerdote - Rei como
Melquisedeque (Melchi-Zedek é hebraico para "Meu Rei é Justo") - um
ponto fortemente enfatizado de Cristo no livro de Hebreus (verso 4).
O Senhor-Sacerdote-Rei envolve a subjugação de seus inimigos de a
partir de seu trono, e assim, em conjunto com o Todo-Poderoso (verso
5). Seu domínio se estende sobre as nações incrédulas e sobre os chefes
das nações; Ele é verdadeiramente o Rei dos reis (verso 6). Ele não
deve parar para descansar ou se afastar do caminho da batalha,
significando sua dedicação à constância de sua missão até a conclusão
e da tarefa (verso 7). Esta é a leitura simples do texto.
Os escritores do Novo Testamento pegaram e aplicaram essa simples
mensagem sobre como Jesus Cristo a cumpriu. Pedro anuncia que essa
missão - essa entronização - começou quando Cristo ascendeu ao Pai
(Atos 2:31-36). Assim, Cristo está sentado nesse trono agora; o reino
de Deus não espera nenhuma "vinda" futura ou uma "aparência" para
inaugurar Sua liderança: Ele tomou Seu trono de uma vez por todas.
Cristo claramente teve essa passagem em mente para si mesmo: Ele se
referiu à Sua natureza divina para confundir os fariseus (Mateus 22:4145) e a Sua sessão imediata na mão direita de Deus para anunciar o
próximo julgamento sobre os líderes de Jerusalém (Mateus 26:64).
Estas duas passagens (entre muitas) são suficientes para mostrar como
Cristo cumpriu a profecia de entronização em Sua Ascensão e reunião
(o escritor de Hebreus deixa isso claro também - Hebreus 1:1-3, 13).
Devemos, então, esperar que o resto da profecia saia da regra muito
presente de Cristo, de forma lógica e consistente, como o TodoPoderoso diz no Salmo. De fato, achamos isso como ensinado pelo
apóstolo Paulo em 1ª Coríntios 15. Ao discutir a realidade e a
implicação da ressurreição vitoriosa de Cristo, Paulo diz o seguinte:
“Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também
todos serão vivificados em Cristo.
Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são
de Cristo, na sua vinda.
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Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai,
e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e
força.
Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos
debaixo de seus pés”.
(1ª Coríntios 15:22-25)

A partir disso, aprendemos que Cristo, no Seu reinado presente,
continuará a Sua conquista até abolir completamente toda oposição ao
Seu domínio. Neste ponto, depois de Ele ter abolido todas as regras e
todas as autoridades, e não um momento antes - Ele virá e ressuscitará
Seu povo do último inimigo, a morte. O escritor de Hebreus faz uma
segunda ideia de que Cristo atualmente reina, esperando que seus
inimigos sejam colocados no estrado celestial durante esse reinado
celestial (Hebreus 10:12-13).
Eu acho que essa profecia do Antigo Testamento - interpretada e
aplicada pelos autores do Novo Testamento - apresenta uma visão
simples e desafiadora da escatologia. É simples em como os apóstolos
a descrevem claramente: Cristo cumpriu o Salmo 110:1, e atualmente
vivemos no tempo do trabalho histórico da guerra (Salmos 110:2-7).
Devemos esperar - como Cristo atualmente está esperando (Hebreus
10:13) - para experimentar uma subdução gradual e progressiva de Seus
inimigos na história. Este processo deve continuar até que ele tenha
abolido toda a oposição. Então, e somente então, Ele voltará a
ressuscitar aqueles santos que morreram no ínterim.

Uma escatologia que ainda não
está debaixo de Seus pés
Compare essa compreensão muito simples, óbvia e consistente com
as visões "dispensacionais" e "pré-milenares" divulgadas por C. I.
Scofield na The Scofield Reference Bible (Bíblia de Referência Scofield). Em
suas anotações sobre o Salmo 110, o "Dr." Scofield comete alguns
erros fundamentais e também ignora os aspectos mais importantes.
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Vou citar suas notas exegéticas relevantes em primeiro lugar, e depois
lidar com seus comentários individualmente. Ele escreveu:
“A importância do Salmo 110 é atestada pela notável proeminência
que lhe é dada no Novo Testamento. (1) Afirma a divindade de Jesus,
respondendo assim àqueles que negam o significado divino completo
de seu N[ovo] Título "Senhor" (v. 1, Mateus 22.41-45; Marcos 12.3537; Lucas 20.41-44; Atos 2.34, 35; Hebreus 1.13; 10.12, 13). (2) Este
Salmo anuncia o sacerdócio eterno do Messias - uma das mais
importantes declarações da Escritura (v. 4; Gênesis 14, 18; nota; 7.128; 1ª Timóteo 2.5, 6; João 14.6). (3) Historicamente, o Salmo começa
com a ascensão de Cristo (v. 1; João 20.17; Atos 7.56; Apocalipse
3.21). (4) Profeticamente, o Salmo olha para: (a) até o momento em
que Cristo aparecerá como a Vara da força de Jeová, o Libertador de
Sião (Romanos 11-25 a 27) e a conversão de Israel (v. 3 Joel 2.27,
Zacarias 13.9, veja Deuteronômio 30.1-9, nota); e: (b) ao julgamento
sobre os poderes dos gentios que precedem a criação do reino (vs. 5,
6; Joel 3.9-17; Zacarias 14.1-4; Apocalipse 19.11-21)”.
(C. I. Scofield, The Scofield Reference Bible (Nova
York: Oxford University Press, 1945), 645-5n1).

Nos pontos (1) e (2) eu concordo substancialmente. De fato,
concordo com o ponto (3) também - que esta Escritura começou a
encontrar o cumprimento historicamente com a Ascensão de Cristo o que faz um reconhecimento interessante por parte de Scofield. Ele
deve, no entanto, incluir Atos 2:34-35 como um texto prova aqui em
vez de apenas no seu ponto (2). Em Atos 2:32-36, Pedro ensina
definitivamente que o Salmo 110:1 encontrou sua realização na
Ascensão e reunião de Jesus Cristo.
O mais problemático nos pontos (3) e (4), sua distinção arbitrária e
artificial entre "historicamente" e "profeticamente" levanta a questão
da interpretação. Do ponto de vista do salmista (do qual Scofield
deveria ter comentado neste ponto), todo o Salmo permaneceu
"profético", se tomarmos esse termo no sentido de "futuro". Mesmo a
sessão de Cristo na mão direita do Pai permaneceu longe no futuro
distante para ele. A arbitrariedade aparece onde Scofield determina
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desenhar a linha. Ele aceita a ascensão de Cristo como cumprindo
apenas o versículo 1 do Salmo, e depois deixa o restante da subjugação
dos reinos como uma "profecia" centrada em Israel, pertencente
apenas ao futuro distante. Isso, é claro, tipifica o sistema dispensacional
tradicional em geral. Mas dificilmente faz justiça ao próprio Salmo, e
muito menos a interpretação dos escritores apostólicos. Os
dispensacionalistas "progressistas" mais modernos reconheceram a
unidade da profecia no Salmo 110:
“Efésios 1:20-22 e Colossenses 3:1 também vê Cristo assentado à
direita de Deus, com a última passagem sublinhando o fato de que
todas as coisas estão sujeitas a Ele... Pedro junta-se a Paulo ao
enfatizar o presente subjugamento das autoridades e poderes para
Ele [1ª Pedro 3:22]... Alguns dispensacionalistas argumentaram que a
entronização do Salmo 110:1 ocorreu na Ascensão, mas que a regra
do Salmo 110:2 não ocorrerá até o futuro... Esta interpretação ignora
o contexto literário da observação nos Salmos e a forma como o
texto inteiro é aplicado a Jesus no Novo Testamento”.1

A linha arbitrária de Scofield leva (ou permite?) a ele aplicar
incorretamente o resto do Salmo a algum governo futuro, físico e
israelense do mundo. Ele, portanto, em seu ponto (4), separa a atual
entronização de Cristo de "a vara da sua força de Sião... no meio de
seus inimigos". Ele tira esse material do Salmo 110:2 para aplicar
somente após o retorno físico de Cristo para Terra e não a um
subjugado presente de Seus inimigos. Isso contradiz categoricamente
os apóstolos (Efésios 1:20-22; 1ª Pedro 3:22).
Além disso, Scofield reduz "teu povo" no Salmo 110:3 para significar
apenas o povo judeu. Isso contradiz o Novo Testamento, que nos
ensina rotineiramente que o povo de Deus inclui judeus e gentios
(Romanos 2:26-29; Gálatas 3:26-29; Efésios 2:13-22), e que essas
pessoas do Novo Testamento são os herdeiros das pessoas escolhidas
pelo Sacerdote-Rei (1ª Pedro 2:9-10; Apocalipse 1:5-6). Scofield espera
uma "conversão dos judeus" antes que Cristo possa executar Sua
conquista na Terra. Enquanto isso, Cristo criou "judeus espirituais",
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"reis e sacerdotes" de seu povo em todo o mundo, e expande Seu
domínio através de sua fé.
Seguindo sua divisão falsa, Scofield finalmente vê um futuro
julgamento dos poderes dos gentios que deve ocorrer antes da "criação
do reino". O que eu disse até agora já dissipou essas noções; Cristo já
tomou o Seu trono, estabeleceu Seu reino, e atualmente,
progressivamente, julga os "poderes dos gentios".
Esse simples Salmo e a clara interpretação dada pelos apóstolos
devem servir de ponto de retorno para os cristãos modernos. Não
aguardamos um futuro reino. Não esperamos uma conquista
completamente futura por Cristo. Em vez disso, Cristo estabeleceu Seu
reino. Ele tem todo o poder no céu e na terra (Mateus 28:18). Estamos
no meio da conquista. Alguns aguardam a conclusão, mas foi iniciada
e está em curso agora.
Uma referência muitas vezes esquecida e um pouco obscura aparece
no último versículo do Salmo 110. O versículo 7 diz do nosso
sacerdote-rei-conquistador: "No caminho beberá de um ribeiro, e
então erguerá a cabeça". A Bíblia de Genebra comenta: "Sob essa
semelhança de um capitão que é tão ganancioso de destruir seus
inimigos, que ele não vai beber pelo caminho, mostra como Deus
destruirá seus inimigos". Em outras palavras, esse rei em guerra e
conquistador não vai deixar o caminho de sua batalha até mesmo para
se refrescar. Ele vai beber do jeito certo, e não deixa ir pelo caminho.
Ele não deixará um momento Sua missão, nem se afastará até que a
tenha realizado.
Seguindo este exemplo de nosso Messias, os cristãos não deveriam
deixar que nada os distraísse do progresso do reino de Deus. Nosso
Rei conquistador governa agora e subjuga mais de acordo com Sua
vontade e poder diariamente. Não devemos deixar falsas divisões e
interpretações das Escrituras nos distrair do Seu caminho; muitos
deixaram o caminho para beber dos rios de Scofield e seus seguidores.
Devemos voltar para a batalha como Cristo ordenou, como os
apóstolos entendiam, e como o povo de Deus se expandiu
progressivamente até agora.
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