
SUFICIÊNCIA PROGRESSIVA E A MENSAGEM DO NATAL

"Suficiência progressiva significa que a quantidade da revelação que o povo
da aliança de Deus tem em qualquer momento da história redentiva lhe é suficiente
naquele momento em particular. A Bíblia foi escrita em estágios, durante longos
períodos  de  tempo,  e  diferentes  pessoas  tiveram  diferentes  acessos  a  vários
pontos na história redentiva" (Heath Lambert).

É  muito  triste  observar  uma  geração  cristã  sem  a  menor  consciência  da
importância da Revelação escrita de Deus. Hoje muitos vivem um cristianismo sem vida
devocional,  não  meditam  nas  Escrituras  e  não  desenvolvem  a  salvação  conforme  o
ensino do apóstolo  Paulo em sua carta  aos filipenses:  "  Assim,  meus amados,  como
sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na
minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor , [...]" (2:12).

Devemos ter em mente que todos os anos morrem milhares de cristãos espalhados
pelo mundo por causa do evangelho, muitos pelo simples motivo de portarem uma Bíblia. 

Em alguns lugares  do Brasil,  pessoas acordam de madrugada,  andam quilômetros  e
atravessam rios para ouvirem a Palavra de Deus. Quando Abraão deixou Ur, a revelação
de Deus suficiente para ele naquele momento era o chamado audível de Deus para deixar
seu país e ir  para uma nova terra, a fim de ser bênção para todo o mundo. Então o
Senhor disse a Abrão: "Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu
pai,e  vá  para  a  terra  que  eu  lhe  mostrarei.  [...]  Abençoarei  os  que  o  abençoarem e
amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por meio de você todos os povos da terra serão
abençoados" (Gn 12: 1-3).

Os israelitas que entraram em Canaã tinham muito mais palavras do que isso. Eles
tinham  as  palavras  escritas  de  Deus  em  Gênesis,  Êxodo,  Levítico,  Números  e
Deuteronômio.

Não é questão de serem sortudos, mas sim que a revelação de Deus era suficiente
para eles saberem como viver uma vida que honrasse a Deus naquele período particular
da história redentiva de Deus.

A totalidade  das  Escrituras  Hebraicas  foi  revelação  suficiente  para  o  povo  da
Aliança no amanhecer do milênio antes do nascimento do menino Jesus. Foram estas
Escrituras que Timóteo teve acesso e que ele aprendeu de sua mãe e avó (II Tm 3.14-17).
E hoje? Para nós, hoje, todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, são nossa Palavra
de Deus, suficiente para ensinar como viver vidas santas. Nós existimos numa época de
tão extensiva revelação, isso não provoca nada em você? Temos um tesouro de sessenta
e seis livros no qual podemos aprender como honrar a Deus.

Podemos celebrar o Natal na completude da revelação em Jesus Cristo, pois o
culminar desta revelação foi à vida e o ministério de Jesus. Isto é muito mais do que
outros  povos  da  aliança  com  Deus  tiveram  em  qualquer  outro  momento  na  história
redentiva. E aí? O seu Natal será só pernil, presente e arroz com passas (eu não gosto!)?

Pastor Júnior Sipaúba


