O conselho de Gamaliel é uma prerrogativa para os nossos
dias?

Em nosso Brasil hodierno, as seitas cristãs têm se multiplicado com tal
rapidez, que é possível presenciar diariamente o surgimento de diversas
instituições eclesiásticas que, apesar de exibirem a alcunha de “cristãs” ou
“evangélicas”, pouca semelhança tem com a Palavra de YAhuh que dizem
seguir. Tais movimentos, apesar de falarem no nome de um deus, trazem em
seu bojo doutrinário uma série de preceitos alheios à Palavra de do Verdadeiro
UL. Correntes de libertação, pregações triunfalistas com ênfase em
prosperidade financeira e muitos milagres são exibidos pelos apóstolos do
momento. Estas lideranças costumam valer-se dos milagres para autenticar
seus ministérios e amedrontar aqueles que lhes são contrários.
A intimidação espiritual e a falta de exegese autêntica são as marcas
destes ministérios emergentes. Certo tele apóstolo, aquele que cura as
pessoas com a sua “sudorese santa”, costuma respaldar-se nos milagres que
produz. “Olha o milagre aí igreja! Quero ver dizer agora que eu não sou
homem de Deus” – reverbera Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial
do Poder de Deus. “Se essa obra não for de Deus, vai acabar; mas se ela for de
Deus, ninguém vai nos parar” - diz o apóstolo, supostamente respaldado pelo
conselho de Gamaliel, em Atos 5:34-39 - “Mas, levantando-se no conselho um
certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo,
mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos; e disse-lhes:
Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes
homens. Porque, antes destes dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém;
a este se ajuntou o número de uns quatrocentos homens; o qual foi morto, e
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todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois
deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito
povo após si; mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos
foram dispersos. E agora digo-vos: Dai de mão a estes homens, e deixai-os,
porque, se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas, se é de
UL, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados
combatendo contra UL”.
O argumento apresentado por Gamaliel, famoso rabino da seita dos
Fariseus, tem sido perpetuado como sendo um conselho verdadeiro e
inspirado. Muitos defensores dos novos movimentos de fé também se valem
deste argumento quando dizem: “Não fale do bispo tal, porque ele é ungido
de deus. Aliás, se ele não é de deus, como a igreja dele cresce tanto? Deixa
ele, pois se essa obra for de deus, você estará lutando contra deus! ”

Onde está o problema com o conselho de Gamaliel?
Em primeiro lugar, devemos reconhecer que na Palavra de YAhuh há
registros inspirados e mandamentos inspirados. Ela é descritiva e prescritiva.
Por exemplo: A Palavra descreve algumas das mentiras de Satanás, mas ela
não ensina a mentira. As mentiras do diabo, portanto, são descrições e não
prescrições. Ela também descreve o adultério de Dauid, mas não prescreve o
adultério. Ela descreve a traição de Yahudah, mas isso não quer dizer que o
verdadeiro servo deve trair a confiança dos seus amigos. A boa hermenêutica
nos exorta a reconhecer que nem tudo o que está na Palavra é um
mandamento para o servo. O mesmo acontece com o conselho de Gamaliel. A
Palavra o descreve, mas não prescreve sua atitude como correta. Ora, Gamaliel
sequer era um verdadeiro adorador; muito pelo contrário: Ele era membro da
seita que mais se opôs ao caminho mostrado por Yahushua. Além disso, a
premissa de Gamaliel não resiste à prova da história: A experiência humana
tem se encarregado de provar que o argumento deste rabino yahudi não passa
de uma grande falácia. Quantas seitas que surgiram desde antes do advento
do cristianismo, e que perduram até hoje?
Tomemos como exemplo o budismo. A seita fundada por Sidharta
Gautama mais de 500 anos antes do nascimento de Yahushua e que perdura
até hoje, tendo milhares de adeptos ao redor do mundo. Ora, se o argumento
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de Gamaliel estiver correto, então serei forçado a crer que o budismo, religião
que ensina a reencarnação, animismo e tantas outras abstrações, também é
de YAhuh! Lembre-se que passaram mais de dois milênios e a religião continua
crescendo em número de adeptos, inclusive no Brasil. O mesmo pode ser dito
do Confucionismo, Janaísmo, Hinduanismo e Taoísmo, todas com mais de
quatro séculos antes do cristianismo! Numa tradição mais recente está o
maometismo (islamismo), com cerca de quinze séculos de história, o que
segundo o conselho de Gamaliel, é mais do que suficiente para justificar a fé
terrorista que se impõe por meio da espada.

Gamaliel versus o Ravino Shaul
Apesar de ter
sido instruído aos pés
de Gamaliel ["Quanto
a mim, sou yahudi,
nascido em Tarso da
Cilícia, e nesta cidade
criado aos pés de
Gamaliel, instruído
conforme a verdade
da lei de nossos pais,
zeloso de YAhuh,
como todos vós hoje
sois."
Maaseh
Shlichim (Atos dos Emissários) 22: 3), o ex fariseu Shaul não se deixava enganar
pelo seu estranho pressuposto do antigo mestre. O apelo à “tolerância” de
Gamaliel fora abandonado tão logo o começou o retorno às antigas veredas, e
o caminho a ser bombardeado pelas doutrinas dos falsos mestres. Diferente
de Gamaliel e seu apelo à conivência, o ravino Shaul se opôs a tudo aquilo que
pusesse tropeço a obra de YAhuh:
* Repreendeu a Kefa na cara, por sua dissimulação – Gálatas 2:11-14 –
“E, chegando Pedro à Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível.
12 Porque, antes que alguns tivessem chegado da parte de Yaakov, comia
com os as ovelhas achadas entre os gentios; mas, depois que chegaram, se
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foi retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. 13 E
os outros yahudim também dissimulavam com ele, de maneira que até
Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. 14 Mas, quando vi que não
andavam bem e conforme a verdade da Palavra, disse a Kefa na presença de
todos: Se tu, sendo yahudi, vives como os gentios, e não como yahudi, por
que obrigas as ovelhas achadas dentre os gentios a viverem como yahudim?”
* Mandou Tito “tapar a boca” dos falsos mestres – Teitus (Tito) 1:10-11
– “Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores,
principalmente os da circuncisão (os do judaísmo), 11 Aos quais convém tapar
a boca; homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém,
por torpe ganância.”
* Chamou os falsos obreiros de cães – Filipenses 3:2 – “Guardai-vos dos
cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos da circuncisão (do
judaísmo)”.
* Citava nomes, quando julgava preciso – 2Timóteo 2:14-18 – “Traze
estas coisas à memória, ordenando-lhes diante de YAhuh que não tenham
contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos
ouvintes. 15 Procura apresentar-te a UL aprovado, como obreiro que não tem
de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 16 Mas evita
os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. 17 E a palavra
desses roerá como gangrena; entre os quais estão Himeneu e Fileto; 18 Os
quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e
perverteram a fé de alguns”; 4:10 – “Porque Demas me desamparou,
amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia,
Tito para Dalmácia. 11 Só Lucas está comigo. Toma Marcos, e traze-o
contigo, porque me é muito útil para o ministério. 12 Também enviei Tíquico
a Éfeso. 13 Quando vieres, traze a capa que deixei em Trôade, em casa de
Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. 14 Alexandre, o latoeiro,
causou-me muitos males; YAhuh lhe pague segundo as suas obras”.
Paulo não estava disposto a seguir o conselho de Gamaliel. Ele já não
estava submisso ao antigo rabi. Seu mestre agora era outro, Yahuh, e seus
ensinos apenas os da Palavra inspirados pelo espírito de UL.
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Gamaliel versus Yahushua Há Mashiach
Penso sinceramente que estes que se respaldam em Gamaliel estão em
franca oposição a Palavra de YAhuh. Ora, diferente do rabino fariseu, que em
sua “extrema prudência” nos conclama a abrir mão do sublime dom de
discernir, crendo que YAhuh dará aos falsos mestres o mesmo destino de
Teudas e Judas Galileu: [Maaseh Shlichim (Atos dos Emissários) 5:36-37 – “36
Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém; a este se
ajuntou o número de uns quatrocentos homens; o qual foi morto, e todos os
que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. 37 Depois deste
levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo
após si; mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram
dispersos”], ordenando sobre eles perseguição e matando-os à espada (bem
ao estilo dos fariseus!).
Yahushua nos ensina a discernir a conduta dos falsos mestres, julgandoos à luz dos seus frutos: “Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm
até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros
ou figos dos abrolhos? ” [...] “Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e
lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis”. – Mattityahu
(Mateus) 7:15-19.
Yahushua ensinou que não devemos nos deixar seduzir por milagres,
pois, diferente do que dizem os tele apóstolos e bispos, os milagres não
autenticam o ministério de ninguém: “Nem todo o que me diz: Senhor,
Senhor! entrará no Reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai,
que está nos céus. Muitos me dirão naquele Dia: Senhor, Senhor, não
profetizamos nós em teu nome? E, em teu nome, não expulsamos demônios?
E, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? E, então, lhes direi
abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a
iniquidade”. – Mattityahu (Mateus) 7:21-23
Ora, ainda sobre milagres, cabe dizer que Yahuchanam (João Batista)
não realizou nenhum milagre (Yahuchanam (João) 10:41 – “E muitos iam ter
com ele, e diziam: Na verdade João não fez sinal algum, mas tudo quanto
João disse deste era verdade”), mas Yahushua testificou dele dizendo que ele
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foi o maior entre os homens: Mattityahu (Mateus) 11:11 - “Em verdade vos
digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior
do que Yahuchanam (João o Batista); mas aquele que é o menor no reino dos
céus é maior do que ele”. Por outro lado, o ministério de Yahudah (Judas) foi
seguido por sinais: Mattityahu (Mateus) 10:1-3 – “E, chamando os seus doze
discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e
para curarem toda a enfermidade e todo o mal. 2 Ora, os nomes dos doze
apóstolos são estes: O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão;
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; 3 Filipe e Bartolomeu; Tomé e
Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu; 4 Simão
o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu”, [nota: mantive os nomes no
Português para que todos possam entender o ocorrido] mas Yahushua
testificou contra ele chamando-o de diabo (opositor/mentiroso, etc.)!
Yahuchanam (João) 6:70 – “Respondeu-lhe Yahushua: Não vos escolhi a vós
os doze? E um de vós é um diabo”.
Adaptação do texto de Leonardo Gonçalves

Bem Efrayim
Incentivamos a distribuição desde que gratuita!
www.benefrayim.org.br

6

