A Bíblia Nega a Divindade de Jesus (parte 3 de 7): Jesus não é
Todo-Poderoso e não é Onisciente
Descrição: A Bíblia mostra de forma clara que Jesus não é todo-poderoso e onisciente como o
verdadeiro Deus deve ser.
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Cristãos e muçulmanos concordam que Deus é
Todo-Poderoso e Onisciente. Os evangelhos
mostram que Jesus não era todo-poderoso e nem
onisciente, já que teve algumas limitações.

Marcos nos diz em seu evangelho que Jesus foi incapaz de fazer qualquer obra
poderosa em sua cidade exceto algumas poucas coisas: "Ele não podia fazer ali
nenhum milagre, a não ser curar alguns enfermos, impondo-lhes as mãos."
(Marcos 6:5). Marcos nos diz que quando Jesus tentou curar um cego o homem não foi
curado após a primeira tentativa, e Jesus tentou uma segunda vez (ver Marcos 8:22-26).
Sendo assim, embora tenhamos um grande amor e respeito por Jesus, precisamos
entender que ele não era o Deus todo-poderoso.
O evangelho de Marcos também revela que Jesus tinha limitações em seu
conhecimento. Em Marcos 13:32 Jesus declarou que não sabia quando seria o último dia,
mas que somente o Pai sabia (ver também Mateus 24:36).
Consequentemente, Jesus não podia ter sido o Deus onisciente. Alguns dirão que
Jesus sabia quando o último dia ocorreria, mas escolheu não dizer. Mas isso complica
ainda mais a situação. Jesus podia ter dito que sabia, mas não queria dizer. Ao invés
disso, disse que não sabia. Devemos acreditar nele. Jesus não mente.
O evangelho de Lucas também revela que Jesus tinha conhecimento limitado. Lucas
diz que Jesus cresceu em sabedoria (Lucas 2:52). Em Hebreus também (Hebreus 5:8)
lemos que Jesus aprendeu obediência. Mas o conhecimento e sabedoria de Deus são
sempre perfeitos e Deus não aprende coisas novas. Ele sempre sabe tudo. Então, se
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Jesus aprendeu algo novo isso prova que ele não sabia tudo antes disso e,
consequentemente, não era Deus.
Outro exemplo para o conhecimento limitado de Jesus é o episódio da figueira nos
evangelhos. Marcos nos diz o seguinte: "E, no dia seguinte, quando saíram de
Betânia, Jesus teve fome. E, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver
se nela acharia alguma coisa; e, chegando a ela, não achou senão folhas, porque
não era tempo de figos." (Marcos 11:12-13).
É claro desses versos que o conhecimento de Jesus era limitado. Primeiro, ele não
sabia que a árvore não tinha frutos. Segundo, não sabia que não era a estação para ter
expectativa de encontrar figos nas árvores.
Ele podia se tornar Deus depois? Não! Porque existe apenas um Deus e Ele é Deus da
eternidade até a eternidade (ver Salmos 90:2).
Algumas pessoas podem dizer que Jesus era Deus, mas tomou a forma de um servo e,
consequentemente, ficou limitado. Bem, isso significaria que Deus mudou. Mas Deus não
muda. Deus disse isso de acordo com Malaquias 3:6.
Jesus nunca foi Deus e nunca será. Na Bíblia Deus declara: "... antes de mim deus
nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá." (Isaías 43:10).
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