A Bíblia Nega a Divindade de Jesus (parte 4 de 7): O
Mandamento Mais Importante na Bíblia e no Alcorão
Descrição: O primeiro e mais importante de todos os mandamentos na Bíblia, que foi enfatizado
por Jesus.
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Alguns dirão que toda essa discussão sobre a divindade de Jesus é desnecessária.
Dizem que o importante é aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Ao contrário disso, os
escritores da Bíblia enfatizaram que, para ser salvo, é necessário entender quem é Deus
exatamente. A incapacidade de entender isso violaria o primeiro e mais importante de
todos os mandamentos na Bíblia. Esse mandamento foi enfatizado por Jesus, que a paz
esteja sobre ele, quando um professor da lei de Moisés lhe perguntou: "'De todos os
mandamentos, qual é o mais importante?' 'O mais importante,' respondeu Jesus,
'é este: Ouve, ó Israel: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao
Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas
forças.'" (Marcos 12:28-30).
Note que Jesus cotou o primeiro mandamento do livro Deuteronômio 6:4-5. Jesus
confirmou não somente que esse mandamento continua válido, mas também que é o mais
importante de todos os mandamentos. Se Jesus achasse que era Deus, por que não
disse? Ao invés disso, ele confirmou que Deus é único. O homem que questionou Jesus
entendeu e o que o homem disse em seguida deixa claro que Jesus não é Deus, porque ele
disse a Jesus: "'Muito bem, Mestre,' respondeu o homem. 'Com verdade disseste
que Deus é um, e fora dele não há outro.'" (Marcos 12:32).
Agora, se Jesus era Deus, ele teria dito isso ao homem. Ao invés disso, deixou o
homem se referir a Deus como alguém que não era Jesus e até constatou que o homem
falava sabiamente: "E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe:
'Não estás longe do reino de Deus.'" (Marcos 12:34). Se Jesus sabia que Deus é uma
trindade, porque não disse? Por que não disse que Deus é um em três ou três em um? Ao
invés disso, ele declarou que Deus é único. Imitadores verdadeiros de Jesus o imitarão
também nessa declaração da unicidade de Deus. Não acrescentarão a palavra três onde
Jesus nunca disse isso.
A salvação depende desse mandamento? Sim, diz a Bíblia! Jesus deixou claro quando
um outro homem se aproximou dele para aprender (Marcos 10: 17-29). O homem caiu de
joelhos e disse a Jesus: "Bom Mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna?" Jesus
respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, exceto Deus." (Marcos 10:17-18).
Ao dizê-lo, Jesus fez uma distinção clara entre si próprio e Deus. Então prosseguiu
com a resposta à pergunta do homem sobre como obter salvação. Jesus lhe disse: "Se é
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que queres entrar na vida, guarda os mandamentos." (Mateus 19:17, ver também
Marcos 10:19).
Lembre que o mais importante de todos os mandamentos, de acordo com Jesus, é
conhecer Deus como o único Deus. Jesus também enfatizou isso no evangelho de acordo
com João. Em João 17:1, Jesus levantou seus olhos para os céus e orou, dirigindo-se a
Deus como Pai. Então no verso três, falou a Deus: "E a vida eterna é esta: que te
conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu
enviaste." (João 17:3).
Isso prova acima de qualquer dúvida que se as pessoas querem obter a vida eterna
devem conhecer o Único, Aquele para quem Jesus orou, o único e verdadeiro Deus, e
devem conhecer Jesus como enviado pelo verdadeiro Deus. Alguns dizem que o Pai é
Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas Jesus disse que o Pai sozinho é o
único e verdadeiro Deus. Os verdadeiros seguidores de Jesus o seguirão nisso também.
Jesus tinha dito que seus verdadeiros seguidores são aqueles que se apegam aos seus
ensinamentos. Ele disse: "Se vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos." (João 8:31). Seu ensinamento é que as
pessoas devem continuar a guardar os mandamentos, especialmente o primeiro
mandamento, que enfatiza que Deus é único e que Deus deve ser amado de todo coração
e com todas as forças.
Amamos Jesus, mas não devemos amá-lo como Deus. Hoje muitos amam Jesus mais do
que amam Deus. Isso é porque vêem Deus como uma pessoa vingativa que queria
puni-los e Jesus como o salvador que os resgatou da ira de Deus. Entretanto, Deus é
nosso único salvador. De acordo com Isaías 43:11, Deus disse: "Eu, eu sou o SENHOR,
e fora de mim não há Salvador." Deus também disse, de acordo com Isaías 45:21-22:
"Porventura não sou eu, o SENHOR? Pois não há outro Deus senão eu; Deus justo
e Salvador não há além de mim. Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os
termos da terra; porque eu sou Deus, e não há outro."
O Alcorão confirma o primeiro mandamento e o dirige a toda a humanidade (ver
Alcorão Sagrado 2:163). E Deus declara que os verdadeiros crentes O amam acima de
tudo e de todos (Alcorão 2:165).
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