Os Sentidos
do Evangelho
"O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os
nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos
apalparam, a respeito do Verbo da vida — e a vida se manifestou,
e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a
vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada —,o que
vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também
vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com
o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas
para que a nossa alegria seja completa.” (1 João 1.1-4)
Os temas da carta
A carta de 1 João tem o objetivo de ajudar os seus ouvintes a compreenderem a certeza da vida
eterna através: da doutrina, ao lembrar a eles que devem reconhecer que Jesus veio em carne
(1 João 4.2); da obediência, ao exortar a obedecer a sua palavra (1 João 4.6); e da comunhão,
ao buscarem amar o próximo (1 João 3.14). Essas ideias apareceram mais de uma vez no documento, pois o autor desejava que os seus ouvintes as gravassem. No trecho que abrange os
versos de 1 a 4 e que farão parte de nossa lição, o foco será a compreensão pela doutrina, já
que uma ideia errada estava entrando em algumas comunidades cristãs nessa época. Esse
ensino dizia que a carne era ruim e, por isso, Jesus não poderia ter encarnado, pois somente o
espírito seria importante. Mas João demonstra que, pelo contrário, Jesus encarnou e continuou
sendo Deus, mesmo na condição humana.

Divindade e humanidade de Jesus
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.” João 1:1
João afirmou, nos versos de 1 a 4 do capítulo 1, que Jesus é Deus e essa condição não foi alterada mesmo quando ele estava encarnado entre nós. Repare que ele utilizou os mesmos termos
de seu evangelho: “princípio” e “verbo” e também afirmou que Jesus é a vida eterna e é um
com o Pai. A divindade de Jesus não se tornou menor por sua encarnação, pelo contrário, ficou
mais evidente que Deus, por meio do qual tudo foi criado, se humilhou na condição humana
para nos salvar, como Paulo nos lembrou em Filipenses 2.1-5. Assim, os seus ouvintes deveriam
acreditar que Jesus era Deus e homem.

Os Sentidos
do Evangelho
Visão, audição e tato
“Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo! Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos e, como veem, eu tenho.” Lucas 24.39
Para reforçar a sua defesa da encarnação de Jesus, o apóstolo João apelou para o argumento de
autoridade e testemunhou a sua experiência por meio dos sentidos humanos: visão, audição e
tato. Ele utilizou os termos “ouvimos”, “nossas mãos apalparam” etc. para ninguém ter dúvidas
dessa realidade. Ao lançar mão dessas palavras está lembrando não somente da encarnação,
mas também da ressurreição, apontando para as próprias palavras de Jesus destacadas no
evangelho de Lucas.

Pare, pense e seja integral
Portanto, se vocês comem, ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a
glória de Deus. 1 Coríntios 10.31
Infelizmente ainda somos influenciados pela ideia de oposição entre carne e espírito. E isso
atrapalha nossa vida em todos os aspectos, pois se negligenciarmos o que Deus criou e disse
que é bom, também estaremos pecando. Por isso, cuide de sua saúde, prestando atenção ao
seu sono, aos exercícios físicos e à alimentação. Não lamente pelo seu trabalho, pois o exercício
da vocação é santo e isso não é exclusividade de pastores ou missionários. Procure também dar
atenção à sua família e tenha momentos de lazer rejuvenescedores. E assim, tudo o que fizer
será sagrado.

