LOGOS

A OUTRA GRANDE COMISSÃO
James Cox

A

o aproximar-se o final do ministério terrestre de Jesus,
começou Ele a preparar os discípulos para o desafio de pregar o
evangelho a todos os povos da
Terra: Poucos dias antes da ascensão, atribuiu-lhes Ele uma tarefa que eu decidi identificar co°mo "a outra grande comissão".
Quando ouvimos referências à
comissão evangélica, quase instintivamente pensamos na memorável declaração de Jesus,
usualmente identificada como "A
Grande Comissão", com a qual
Mateus encerra o seu Evangelho:
Toda autoridade no céu e
na terra me foi dada. Portanto, ide, fazei discípulos entre
todas as gentes, batizai-os em
nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo, e ensinai-os a
observar todos os Meus mandamentos. Podeis contar com
Minha presença dia após dia
(literalmente, "todos os
dias") - até o último dia desta era escatológica (Mateus
28:18 a 20).1
Esta é sem dúvida uma grande comissão. Repousa so~re a autoridade final de Deus. E global
quanto à visão, nobre quanto às
aspirações e rica em suas promessas. Observe, ainda, a repetição aparentemente intencional
e com propósito definido, do qualificativo: "Toda autoridade, todas as gentes, todos os Meus
mandamentos, todos os dias."
Esta comissão consiste de:
Uma grande declaração: "Toda autoridade no Céu e na Terra
Me foi dada."
Quatro grandes ordens: "Ide,
fazei discípulos, batizai-os, ensinai-os."
Uma grande promessa: "Podeis contar com Minha presença
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dia após dia - até o último dia
desta era escatológica."
Por outro lado, quando ouvimos referências à comissão evangélica, raramente - se é que alguma vez - pensamos nas palavras de Jesus, com as quais João
emoldura um dos últimos movimentos de seu Evangelho. Ali encontramos "a outra grande comissão".
"Assim como o Pai Me enviou,
Eu vos envio ... Recebei o Espírito Santo ... Os pecados que perdoardes serão perdoados, e aqueles que retiverdes serão retidos"
(João 20:21 a 23).
Esta passagem também registra uma "grande" comissão de
Jesus. Ela consiste de:
Uma grande missão: "Assim como o Pai Me enviou, Eu
vos envio."
Um grande convite: "Recebei
o Espírito Santo."
Uma grande responsabilidade: "Os pecados que perdoardes
se,rão perdoados, e aqueles que
retiverdes serão retidos."
Tarde no domingo da ressurreição, conta-nos João, Jesus unillSe a Seus fiéis (porém temerosos)
discípulos, saudando-os de um
modo tipicamente palestino: shalcnn alekem (paz seja convosco).
Ali Ele os comissionou com as palavras: "Assim como o Pai Me
enviou, Eu vos envio."
Ao apresentar Sua grande oração intercessória swno-sacerdotal,
Jesus utilizou palavras extremamente semelhantes: "Assim como
Tu [ó Pai] Me enviaste ao mundo,
assim Eu os envio" (João 17:18).
Indubitavelmente, João tencionava que seus leitores perguntassem: "De que modo enviou o Pai
ao Filho?" Pouca dúvida pode haver, também, que o apóstolo esDIÁLOGO 1 - 1989

perava que os leitores recordassem a resposta a esta pergunta,
já registrada antes por ele próprio: "Deus não enviou Seu Filho
ao mundo para condenar a este.
Pelo contrário [Ele O enviou] para salvar o mundo" e "Não vim
para condenar o mundo. Bem ao
contrário, vim para salvá-lo"
(João 3:17; 12:47).2 João desejava também que seus leitores compreendessem que a função dos
seguidores de Cristo era salvar o
mundo, e não condená-lo. (Condenar é prerrogativa pertencente a Deus.)
Jesus prosseguiu com Sua comissão ao tornar ainda mais explícito qual deveria ser o cerne do
serviço salvífico para o qual Ele
estava chamando os discípulos.
Havendo-os convidado a receberem o Espírito Santo, sem o qual
eles não teriam o poder necessário para cumprir a missão recebida, Ele acrescentou: "Os pecados que perdoardes serão perdoados, e aqueles que retiverdes serão retidos."
Em vista de todo o debate - a
maior parte do qual irrelevante
- que se produziu em torno destas cortantes palavras, nós também olvidamos facilmente o ponto central. Em primeiro lugar,
devemos lembrar que aqui aparece um paralelismo semítico, o que
significa que a força negativa da
segunda linha reforça a expressão positiva da primeira linha. É
como se Jesus houvesse declarado: "Assim como Eu o fui, vocês
também devem ser condutos
através dos quais o perdão de
Deus fluirá para o mundo. Não é
parte de sua comissão condenar
o mungo. Deus Se engarregará
disso. E sua responsabilidade comunicar o Seu perdão.

o SALMO DO FÍSICO
Quero ter a certeza de que vocês
"Devemos encontrar a Deus naquilo que conhecemos, e não no que
entenderam isso. Portanto, eu não conhecemos; Deus quer que nos apercebamos de Sua presença, não
os considerarei como responsá- em meio aos problemas sem solução, e sim naqueles que foram resolvidos... Ele deve ser reconhecido como o centro da vida."
veis se vocês fracassarem."
A história da mulher apanhada
Dietrich Bonhoeffer
em adultério representa notória
ilustração deste ponto (veja João
Toda a terra está cheia da glória de Deus.
Ela pode ser vista por todos os que possuem olhos e ouvidos,
8:2 a 11). Depois que os escribas
Que receberam a bênção do dom da compreensão.
e fariseus haviam tentado condenar a pobre mulher com base nuPara os que pensam e trabalham com as coisas, é bom que
ma interpretação legalista da Toofereçam graças e louvores.
rab, Jesus, aplicando as intenções
É apropriado expressar adoração em meio ao mundo que nos
do Evangelho, ofereceu a ela exarodeia.
tamente o oposto - o perdão divino. Ele disse: "Nem Eu te conLouvemos a Deus no laboratório.
deno. Vai, e não peques mais."
Louvemos a Deus com o telescópio e o microscópio,
Deus nos alcança através de
com prismas e pipetas.
Seu filho, de Seu Espírito, de Seu
Ouçamos o rurdo de louvor do motor e da bomba d'água.
povo, e oferece perdão ao munLouvemos a Deus com medidas à décima casa decimal.
do. Efetivamente, em nome do
Rendamos-Lhe homenagem com termômetros e ciclotrons,
Filho e sob a orientação e estímucom osciloscópios e "microchips".
lo do Espírito Santo, é nossa missão comunicar ao mundo o perLouvemos a Deus com idéias.
dão - e não a condenação - de
Louvemo-Lo com as leis da conservação e os princípios
Deus.
da simetria.
Se esta é verdadeiramente a
Sobre o quadro-negro e no papel, em fitas de computador e
nossa missão, devemos fazer uma
telas de vídeo.
pausa e colocar algumas questões
Em equações e gráficos, mediante estatísticas e integrais.
pertinentes. De que modo podeEm meio à atividade e nos momentos de quietude, seja a sua
remos comunicar a disposição
glória expressa pela obra das mãos e das mentes.
perdoadora de Deus se nós mes~os não a aceitamos, quer no plaLouvemos a Deus com coisas, visíveis ~ invisíveis; com o
no individual, quer como grupo?
comum e com o que escassamente poderíamos imaginar.
Ellen White, numa carta endeMotores e polias, bolhas e fótons,
reçada a G. I. Butler (à época,
Junto com o neutrino e o frsico, o quark e o quasar,
presidente da Associação Geral),
Coisas ocultas e coisas reveladas - tudo é Sua criação.
escreveu estas comoventes palaO
vazio e a plenitude, microssegundo e o século são Seus.
vras: "Temo sancionar o pecado
é o Oculto, o Criador; que todas as nossas obras se
Ele
e temo perder o pecador ... Se tijuntem
para louvá-Lo.
vermos de errar, que o façamos
pelo lado da misericórdia e não
Louvemos a Deus com expressões de admiração e surpresa.
pelo da condenação."3 CertaLouvemo-Lo com a sensação da vastidão do espaço e o vazio
mente a sua observação achavado núcleo,
se sintonizada com a atitude de
Em presença da estabilidade e da mudança, da simetria
Jesus, revelada no quarto evane do caos.
gelho. Certamente a declaração
As
incertezas Suas são, e nEle o infinito pode ser medido.
é também relevante aqui.
Que as maravilhas e a admiração e a glória sejam expressas
Uma das razões por que temos
com paradoxo e harmonia, em números e unidades.
tanta dificuldade em comunicar
o perdão de Deus, é que temos
Todo o Universo está cheio da glória de Deus.
também muita dificuldade em
Que tudo aquilo que existe, seja um instrumento de louvor
aceitar este mesmo perdão em
a Ele!
nossa vida. Outra razão é a noção
Albert E. Smith
incorreta de que reconhecermos
o perdão de Deus estendido aos
Albert E. Smith (Ph. D. pela Michigam State University) leciona
outros, implica em nossa aprovafísica no campus La Sierra da Universidade de LO'ma Linda.
ção ao pecado.
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