As religiões são a ‘porta larga’ que
conduz à perdição?
Os monges, padres, hindus e todos que procuram uma vida de ascetismo pessoal
pensam alcançar a bem-aventurança prometida por Cristo despojando-se de bens
materiais e dos prazeres. Porém, a verdade do evangelho demonstra que só é
possível ao homem ser bem-aventurado após despojar-se da carne (natureza
herdada de Adão), através da circuncisão de Cristo (…) As religiões são ‘pseudo’
caminhos que os homens pensam que conduz a Deus. Eles seguem os desvarios
de seus corações enganosos, pois seguem por um caminho de perdição.

Sobre o Sermão do Monte o Dr. J. Dwight Pentecost, autor do ‘Manual de
Escatologia’, escreveu:
“A primeira bem-aventurança do Senhor está em Mateus 5: 3: ‘Bemaventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só Deus
é bem-aventurado. Ele é digno de receber benção em virtude de sua
santidade absoluta, inalterável” Pentecost, J. Dwight, O Sermão do monte,
Capítulo Os humildes de espírito, Ed Vida.
Não consegui abstrair (entender) a declaração do Dr. Pentecost. Só Deus é bem
aventurado? ( Mt 5:11 ) Deus é digno de receber bênçãos? ( Jó 41:11 ) Quem
abençoaria Deus?
Não há quem possa dar algo ou retribuir uma dádiva divina. Não há quem possa
abençoá-lo, visto que só ele habita a eternidade e detém todo poder e concede
dádivas às suas criaturas. É impossível o menor abençoar o maior, e quem é
maior que o Altíssimo?
De modo enfático, o Dr. Pentecost reitera na seqüência que só Deus é digno de
ser chamado bem aventurado ou bendito por aquilo que ele é em seu caráter.
Ora, Deus possui vários atributos, porém, dentre eles não encontramos a
humildade. A humildade é pertinente ao homem. Humilde é aquele que reconhece

suas limitações, e Deus não é limitado. Não encontramos qualquer referência a
um Deus humilde. Antes, Ele é o que é. É o Eu Sou, e habita a eternidade.
“Só Deus é bem-aventurado” Idem.
Se considerarmos que tal comentário refere-se a Cristo, como é possível Ele
oferecer bem-aventurança aos seus ouvintes? Jesus apontou os seus discípulos
como sendo bem-aventurados, o que contraria a ideia em destaque.
Vemos que a bem-aventurança é uma dádiva pertinente aos homens, e, por isso
Jesus convida os seus ouvintes a aprenderem dele que é manso e humilde de
coração “Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e
humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas” ( Mt 11:29 ).
A mansidão da qual Jesus fez referência não diz de uma característica pertinente
ao caráter ou comportamento humano. Antes a mansidão e a humildade de
coração é uma característica pertinente à nova natureza do novo homem que é
gerado em Cristo, que é semelhante à natureza de Cristo.
Somente os gerados de Deus são mansos e humildes de coração! Somente os que
recebem poder para serem feitos (criados) filhos de Deus ( Jo 1:12 ), são criados
em verdadeira justiça e santidade, recebendo a plenitude de Deus em Cristo ( Cl
2:10 ).
Sobre este aspecto da nova criatura (plenitude da divindade) João disse: “…
porque, qual Ele é, somos nós também neste mundo” ( Jo 4:17 ). Ora, neste mundo
não somos semelhantes a Jesus com relação ao corpo glorificado, ou seja, ainda
não fomos revestidos da imortalidade. Porém, assim como ele é, nós também
somos neste mundo: mansos e humildes de coração, isto porque aprendemos
deste modo de Cristo “Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como
está a verdade em Jesus” ( Ef 4:21 ).
Sabemos que o homem gerado segundo a carne é ‘mentiroso’, pois a verdade
encontra-se em Cristo ( Rm 3:7 ). Os filhos de Adão não possuem um coração
manso e humilde, pois esta característica pertence tão somente aos filhos de
Deus.
Os monges, padres, hindus e todos que procuram uma vida de ascetismo pessoal,
pensam alcançar a bem-aventurança prometida por Cristo despojando-se de bens

materiais e dos prazeres. Porém, a verdade do evangelho demonstra que só é
possível ser bem-aventurado após o homem despojar-se da carne, recebendo a
circuncisão de Cristo.
Só são bem-aventurados aqueles que recebem a Cristo por meio da verdade do
evangelho (fé que uma vez foi dada aos santos), e descansam na proposta de vida
eterna (fé ou descansar em Cristo). É por isso que Paulo diz que a justiça do
evangelho descobre-se de fé em fé: a) a primeira fé refere-se à verdade do
evangelho, e; b) a segunda fé refere-se a confiança do crente.
Ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Sem a ‘fé (evangelho)
que uma vez foi dada aos santos’ é impossível confiar (fé) em Deus. Primeiro é
preciso ouvir a verdade do evangelho (fé), para depois crer para salvação.
O Dr. Pentecost não incorreria no erro de afirmar que só Deus é bem-aventurado
se compreendesse a parábola dos dois caminhos. Para ele o caminho largo referese à doutrina dos fariseus:
“Contrastando seu ensino como o dos fariseus, ele havia comparado o
farisaísmo a uma porta muito larga pela qual muitas pessoas podiam entrar”
Idem, Capítulo Alicerçado na Rocha (grifo nosso).
Analisando a parábola dos dois caminhos “Entrai pela porta estrita. Pois larga é a
porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram
por ela” ( Mt 7:13 -14), percebe-se que Cristo é a porta estreita, e o único
caminho que conduz a salvação. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos.
Mas, seria a doutrina dos fariseus o caminho largo que conduz muitos a perdição?
E quem não segue a doutrina dos fariseus, mas seguem outros posicionamentos
religiosos ou filosóficos, porventura não teriam entrado no caminho largo?
Apontar sistemas religiosos ou pensamento filosóficos como sendo o caminho
largo que conduz a perdição não condiz com a verdade que a parábola contada
por Jesus busca ilustrar “Jesus refere-se à religião humana, como o ‘caminho
largo’ e espaçoso” Pág. 158, Idem.
Ora, um interprete não pode prevaricar “Teu primeiro pai pecou, e os teus
intérpretes prevaricaram contra mim” ( Is 43:27 ). Como os interpretes judeus
prevaricaram? Ora, adotaram o mesmo posicionamento do Dr. Pentecost, uma vez

que esqueceram que a porta larga é o primeiro pai da humanidade (Adão), e não
as religiões.
As religiões são ‘pseudo’ caminhos que os homens pensam existir para alcançar a
Deus. Eles seguem os desvarios de seus corações, mas é certo que trilham um
caminho de perdição, pois entraram pela porta larga. É por isso que alguns dizem
que todos os caminhos levam a Deus. Esquecem que existem somente ‘dois
caminhos’, o que contrasta com a existência de inúmeras religiões.
A porta larga é Adão e o modo de entrar pela porta larga é o nascimento natural
segundo a carne. A porta estreita é Cristo e o único modo de entrar pela porta
estreita é nascendo de novo ( Jo 3:3 ).
Os fariseus prevaricaram porque acreditavam que eram filhos de Deus por serem
descendentes de Abraão. Esqueceram do primeiro pai (Adão), e que em
decorrência do nascimento carnal eram iguais a todos os outros homens: carnais
e destituídos da glória de Deus.
Todos os homens juntamente se desviaram e tornaram-se escusáveis diante de
Deus por causa do primeiro pai que pecou (Adão), mas os judeus se achavam
abastados espiritualmente (privilegiados) por terem por pai Abraão. Tremendo
engano!
O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e após pecar todos os seus
descendentes foram destituídos da glória de Deus. De modo distinto, Cristo, o
último Adão, é espírito vivificante, a porta estreita, e todos os que por ele ‘entram’
(nascem de novo), são filhos de Deus.
A parábola dos dois caminhos é um resumo da ideia contida no Sermão do Monte.
Se não houver uma interpretação fidedigna de tal parábola, qualquer tentativa de
interpretar o Sermão do Monte será um fracasso.

