ESTUDO SEMANAL

SOLUS CHRISTUS - JESUS CRISTO - ÚNICO MODERADOR
“Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem”. (1 Timóteo 2:5)

SOMENTE CRISTO!
Um dos brados da Reforma Protestante do século XVI, dentro dos chamados cinco solas, é o Solus
Christus, que significa “somente Cristo”. Isso quer dizer que Jesus Cristo é o único mediador entre
Deus e os homens. Mas o que vem a ser mediador? Necessitamos realmente de um mediador?
HÁ UM SÓ MEDIADOR ENTRE DEUS E OS HOMENS
No contexto da passagem, o Apóstolo Paulo mentoreava seu filho na fé, Timóteo, que era uma
liderança na igreja cristã. O Apóstolo instrui o seu pupilo, no capítulo 2, sobre a oração e o culto,
principalmente oração pelas autoridades, provavelmente contrapondo falsos mestres da época.
Ensina ainda, que essa oração é feita a um único Deus e que esse Deus, vivo e verdadeiro, só tem um
mediador, que é Jesus Cristo, Deus homem.
CRENÇAS SURGEM AO LONGO DO TEMPO
A igreja medieval agregou diversas crenças ao longo dos séculos, que não tem sustentação bíblica.
São algumas delas: oração pelos mortos, culto a imagens, canonização de intercessores e perdão
dos pecados após a confissão ao sacerdote. O reformador Martinho Lutero, em 31 de outubro de
1517, ao fixar as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, no sul da Alemanha, levantou a seguinte
questão nas duas primeiras teses:
1ª Tese: Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo: Arrependei-vos...., certamente quer que toda
a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento.
2ª Tese: E esta expressão não pode e não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento
da penitência, isto é, à confissão e satisfação, a cargo do ofício dos sacerdotes.
O texto de 1 Timóteo, nos ensina que a fé cristã é uma fé monoteísta: “Há um só Deus”. O mediador
tem um papel de arbitrar partes separadas, alienadas e em guerra. Deus é o “totalmente outro”, santo
e justo e nós, seres humanos, pecadores. Jesus Cristo, que viveu a vida que deveríamos viver e
morreu a morte que deveríamos morrer, é o único mediador que traz reconciliação entre Deus e os
homens. Jesus Cristo como mediador é profeta que ensina a verdade de Deus revelada, é sacerdote,
que deu a sua vida em nosso lugar e é Rei, que governa soberanamente o Universo.
PARE, PENSE E PERMITA A MANIFESTAÇÃO DE CRISTO EM SUA VIDA
A implicação da verdade que aprendemos nessa lição é o sacerdócio universal de todos os crentes,
em que o cristão tem acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo, único intercessor sem nenhum
outro mediador ou sacerdote. Por isso, você pode compartilhar e levar outras pessoas a conhecerem
Cristo, para tanto não é necessário atributos especiais, como longo tempo de caminhada cristã,
cursos de teologia etc. Tudo isso é útil e muito bom, mas não é requisito para levar alguém a Cristo,
aproveite as oportunidades, você já está pronto para compartilhar o que Cristo fez e faz em sua vida!

