LENDO O EVANGELHO PARA HOJE
LEITURA DO NOVO TESTAMENTO: cada pessoa no Caminho deve fazer a leitura
do N.T. conforme a seqüência que se segue, sem leitura orientada, a fim de que cada
um, de si mesmo, verifique o significado do Evangelho sem as leituras précondicionantes aprendidas na religião.
Os livros do Novo Testamento foram escritos na seguinte ordem: 1ª. e 2ª.
Tessalonicenses; Gálatas, Efésios, 1ª. e 2ª. Coríntios, e Romanos; Colossenses,
Filemom; Filipenses, 1ª. e 2ª. Timóteo e Tito; 1ª. Pedro; Marcos; Mateus; Hebreus;
Lucas; Atos; Tiago, Judas, 1ª. 2ª. e 3ª. João; o evangelho de João, 2ª. Pedro; e
Apocalipse.
CHAVE HERMENÊUTICA: OLHE PARA JESUS E VOCÊ ENTENDERÁ A
PALAVRA. "O Verbo se fez carne...", sendo assim, a Encarnação torna-se nossa única
e possível chave hermenêutica para entender a Palavra, a mim mesmo, o próximo e a
realidade atual.
1. Deve-se ler existêncialmente a Bíblia como tendo seu espirito realizada em Cristo.
Ele veio para cumprir tudo. Cumpriu? Sim! Está consumado! Mas cumpriu de uma
maneira legal-aos-sentidos? Não! Prova disso que o cumprimento da Palavra em Jesus
era justamente aquilo que os mestres da Lei em Seus dias chamavam de transgressão.
Assim, há um espírito até na Lei. Jesus cumpriu esse espírito, não suas materializações!
2. Deve-se ler as "falas" de Jesus e não somente fazer (quando se faz) exegese do texto.
Antes disso, deve-se perguntar: qual o significado desse ensino de Jesus para Jesus? E a
resposta é uma só: veja como Ele lidou com a vida, com as pessoas, com os fatos!
Conferindo uma coisa com a outra fica-se livre da construção de dois seres
irreconciliáveis: o Jesus que viveu cheio de amor e graça, e o Jesus que ensinou coisas
que só os interpretes autorizados conseguem "captar".
3. Desse modo, então, não se faz jamais uma interpretação textual que não coincida com
o comportamento e com a atitude de Jesus na questão, conforme o Evangelho. Eu
confiro tudo com o espírito de Jesus, conforme o Evangelho.
4. Só assim Jesus não fica esquizofrênico ante os nossos sentidos: o que Ele disse, Ele
viveu; e o que Ele viveu, é o que Ele disse.
"Assim, Jesus é a chave hermenêutica para se discernir a Palavra, mas mesmo assim, eu
só a conhecerei como Verdade, se eu mesmo a provar na minha carne; e isto é o que
acontece quando a gente anda no Caminho; e assim é mesmo quando a gente tropeça."
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