“Os céus anunciam a sua justiça,
porque é o próprio Deus que julga”
(Salmo 50:6)

Lava o Teu Coração

J

eremias
profetizou
nos
anos
imediatamente anteriores à destruição de
Jerusalém, capital de Judá. Os apelos dele
foram algumas das últimas tentativas de Deus
a resgatar seu povo do castigo. Houve muitos
motivos para puni-lo, principalmente a
constante idolatria de Judá. As pessoas de
Judá esqueceram de Deus e praticaram todo
tipo de imoralidade e injustiça. Não houve
mais amor e compaixão. O pecado dominou o
povo, desde os reis e sacerdotes até as
pessoas comuns (Jeremias 1:18; 2:8).
Jeremias deixou bem claro que o problema
não era meramente de erros externos. Como
é sempre o caso, o pecado externo tem raízes
internas. Jesus, 600 anos depois, ensinou a
mesma coisa: "Porque de dentro, do coração
dos homens, é que procedem os maus
desígnios, a prostituição, os furtos, os
homicídios, os adultérios, a avareza, as
malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a
blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos
estes males vêm de dentro e contaminam o
homem" (Marcos 7:21-23). No sermão do
monte, Jesus repetidamente foi atrás do

pecado visível para o cortar pela raiz no
coração (Mateus 5-7).
Qual a solução ao problema de pensamentos
errados que nos levam a outros pecados?
Jeremias pregou que é necessário limpar o
coração, não deixando mais lugar para o
pecado: "Lava o teu coração da malícia, ó
Jerusalém, para que sejas salva! Até quando
hospedarás contigo os teus maus
pensamentos?" (Jeremias 4:14). O problema
de pensamentos errados continua, e a solução
ainda é a mesma. Paulo disse que estamos
numa batalha espiritual para levar "cativo
todo pensamento à obediência de Cristo" (2
Coríntios 10:5).
O pecado continua se hospedando no seu
coração? Está na hora de expulsá-lo de casa,
se submetendo à vontade de Cristo.

Jesus:

como o próprio Jesus ensinou (Mateus 4:10).
Quando o Pai mandou que os anjos adorassem o
Filho, ele afirmou a divindade de Jesus!

Superior aos Anjos

“No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos
da terra” (Hebreus 1:10; citação de Salmo 102:25).
O entendimento desta citação tira qualquer
dúvida sobre a posição do autor de Hebreus
referente a Jesus Cristo. Esta é a terceira de uma
série de citações “acerca do Filho” (Hebreus 1:8).
Quando voltamos a examinar o texto citado,
percebemos que este salmo de louvor foi dirigido
ao SENHOR (Salmo 102:1,12). A maioria das Bíblias
utiliza a palavra SENHOR em maiúsculas nestes
versos. É uma maneira comum de mostrar que a
palavra hebraica traduzida é o Tetragrama
(YHWH), uma palavra impronunciável que era o
nome mais comum de Deus no Antigo
Testamento. Alguns traduzem este nome como
Yahweh, Javé, Jeová, etc. Independente da
soletração ou pronúncia, o que precisamos
entender aqui é que este nome não pertence
somente ao Pai. É o nome de Deus aplicado
também ao Filho, Jesus Cristo. Em outras palavras,
o autor de Hebreus afirmou que Jesus Cristo é
YHWH (Jeová, Yahweh, Javé). Todos que
acreditam na Bíblia devem reconhecer que Jesus é
Deus e que ele merece a adoração das suas
criaturas!

A

superioridade de Jesus é um dos principais
temas do livro de Hebreus, um dos mais
fascinantes livros do Novo Testamento. O
autor deste livro mostra que Jesus ocupa uma
posição acima dos anjos, acima de Moisés, acima
dos sacerdotes do Antigo Testamento e acima dos
sacrifícios feitos sob a velha Lei. Todos estes
argumentos apoiam a conclusão que a Aliança
dada por Jesus é superior à Aliança dada por meio
de Moisés.
As afirmações do primeiro capítulo de Hebreus
nos impressionam com a exaltação de Jesus. Sua
palavra é mais importante do que as revelações do
Antigo Testamento, dadas aos pais e profetas,
porque ele é o Filho de Deus. Ele criou o universo
e sustenta a criação “pela palavra do seu poder”
(Hebreus 1:2-3). Jesus mostra aos homens a
imagem exata do Pai, e habita atualmente na
presença do Pai, para onde voltou depois de
completar seu trabalho redentor aqui na terra
(Hebreus 1:3-4).
Boa parte deste capítulo é composta de citações
do Antigo Testamento com comentários
explicando seu significado. Vamos observar
algumas delas.
“Tu és meu Filho, eu hoje te gerei” (Hebreus 1:5;
citação de Salmo 2:7). Alguns usam estas palavras
erroneamente para negar a eternidade de Jesus,
sugerindo que ele foi gerado no sentido de ser
criado pelo Pai. Porém, o próprio contexto citado
(Salmo 2) e todas as citações deste versículo no
Novo Testamento falam da exaltação de Jesus,
não do seu nascimento ou criação. Ele foi gerado
no mesmo sentido que alguém poderia dizer que
a presidenta Dilma Rousseff foi gerada pelo
predecessor do mesmo partido, Luiz Inácio Lula da
Silva. Jesus, o eterno “Eu Sou” (João 8:24), não
passou a existir, mas foi “gerado” quando o Pai o
exaltou.
“E todos os anjos de Deus o adorem” (Hebreus
1:6; citação de Salmo 97:7). Este versículo é muito
interessante no estudo das afirmações da
divindade de Jesus no Novo Testamento.
Adoração é reservada exclusivamente para Deus,

De fato, Jesus merece adoração, e quem recusa
dar esta honra para ele desagrada ao Pai, também:
“a fim de que todos honrem o Filho do modo por
que honram o Pai. Quem não honra o Filho não
honra o Pai que o enviou” (João 5:23). O modo
pelo qual honramos o Pai é chamado de adoração.
O modo pelo qual devemos honrar o Filho é o
mesmo: adoração!
“Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os
teus inimigos por estrado dos teus pés” (Hebreus
1:13; citação de Salmo 110:1). Esta última citação
do Antigo Testamento em Hebreus 1 mostra mais
uma vez a posição exaltada de Jesus. Ele é superior
aos anjos, e superior a nós. Vamos dar-lhe a devida
honra e adoração!

