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O livro de Piper é um importante contraponto em relação aquilo que se denominou

chamar de NPP (Nova Perspectiva de Paulo), ou NPPs, pois trata-se de uma variedade de

perspectivas que atualmente tem como seu destaque e porta-voz principal N.T. Wright,

que diferentemente de outros proponentes destas “Novas Perspectivas”, possui um foco

mais centrado em questões que desafiam diretamente postulados mais tradicionais em

relação a fé reformada, tendo por isso recebido de Piper uma maior atenção com relação

aos seus relevantes escritos já apresentados até o momento sobre o assunto.

Esta admirável obra de Piper, possui características de uma profunda e cativante crítica

que cobre diferentes aspectos teológicos dentro das áreas distintas, quais sejam: exegese,

hermenêutica, bíblica, histórica e pastoral. Sendo talvez este último aspecto, o agente

motivador principal da obra de Piper apresentada sobre o tema.

Piper apresenta uma diversidade de conteúdo teológicos distintos, interpretação textual

inclusive dos textos bíblicos originais, fontes primárias e outros recursos que enriquecem

o aprendizado. Mostrando como a tradição de fé reformada, ainda que seja tida por alguns

com N.T. Wright como “obsoleta”, esta articula perfeitamente o lugar da justiça de Deus

em relação ao homem de maneira clara e objetiva. “A tendência geral deste livro é
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mostrar que a nossa pretensão do perdão dos pecados e da aceitação por Deus não está

alicerçada em qualquer coisa feita em nós, ou realizada por nós, mas somente na justiça

de Cristo”. (pp 13)

É admirável e louvável o fato de ter Piper, após anos de estudos teológicos e ministeriais

reconhecidos pela igreja ao redor do mundo, ter com muita humildade reconhecido toda a

erudição, influência e contribuição de N.T. Wright na teologia contemporânea,

concordando com ele em vários outros aspectos e tendo apresentado à Wright, o esboço

deste material antes de sua publicação oficial (algo raro), tendo até mesmo sido alvo de

críticas e comentários do próprio Wright, fazendo nas palavras de Piper, aumentar o

tamanho desta obra.

Apesar de apresentar argumentos pastorais e apologéticos que justificaram a escrita do

livro, Piper demonstra grande habilidade acadêmica e muita erudição na desconstrução

das narrativas de um teólogo da estatura de Wright, (uma tarefa que todos sabemos não

ser fácil), facilitando muito nos esclarecimentos de suas críticas, o fato de apresentar na

íntegra todas as citações das obras de N.T. Wright, em que ele considerou pontos que são

perniciosos para a vida da igreja normal e seu desenvolvimento e para a proclamação do

evangelho como verdade da salvação de todo aquele que crer.

Após justificar os motivos que o levaram a pensar nestas controvérsias apontadas com

relação aos escritos relacionados a NPP e em especial aos desdobramentos apresentados

por N.T. Wright, Piper passa então a destrinchar de maneira magistral todos os seus

argumentos que contrariam os entendimentos apresentados principalmente por Wright,

que alimentam os aspectos de uma leitura bíblica pelo viés da NPP de maneira

exclusivista.

Piper inicia seus argumentos pelos métodos e categorias bíblico-teológicos, que como diz,

podem não ser sempre esclarecedores, como ressalta: “A maioria dos estudiosos está

ciente de que os métodos e categorias de pensamentos tomados da teologia histórica e

sistemática podem controlar e distorcer o modo de alguém ler a Bíblia. Mas não ouvimos

com a mesma frequência o aviso de que os métodos e categorias da teologia bíblica

podem fazer o mesmo. Nem a teologia sistemática nem a bíblica precisam distorcer nossa

exegese. Mas ambas podem fazê-lo”.
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Piper, afirma assim, que o prisma utilizado pela a leitura bíblica de alguém, pode fazer

com que este se torne suas lentes para lerem todo o seu conteúdo da mesma maneira, e

isto fará com que em algum momento este leitor oculte ou distorça a verdade ainda que

não intencionalmente, para se manter afirmando todo o conteúdo de sua leitura de acordo

com a sua ótica ou ponto de vista.

Toda a relevância apresentada pelos proponentes da NPP, se dão em torno das suas

observações das fontes primarias, principalmente através da leitura de E.P. Sanders, sendo

este reconhecido como o ícone revolucionário desta nova perspectiva, principalmente

sobre aquilo que decidiram chamar de uma leitura contextual a partir do judaísmo do

segundo templo, havendo aqui um grande esforço em retirar de textos extra bíblicos,

possíveis interpretações para darem o sentido que eles entendem ser mais esclarecedores e

fundamentais para suas leituras das narrativas bíblicas e para sustentarem aquilo que

entendem ter sido distorcido ou mal interpretado ao longo da história principalmente

pelos reformadores. (pp 41- 48).

A partir daí, Piper começa a apresentar os temas caros da tradição cristã, onde ele entende

que N.T. Wright de maneira sutil e com muita habilidade argumentativa, parece estar

distorcendo ao fazer sua leitura com os prismas contextuais daquilo que entende ser um

pensamento “uníssono” ou monossilábico apresentado dentro do contexto do judaísmo do

segundo templo.

Temas caros como o relacionamento entre a aliança e a figura do tribunal de justiça para a

justificação são colocados em xeque por esta nova leitura da NPP de Wright.

“Para N.T. Wright, a aliança de Deus com Israel é o conceito dominante para a

compreensão de Paulo e da justificação. Essa aliança é parte de um retrato ainda maior do

estado de queda da criação e do propósito glorioso de Deus para resgatar sua criação do

pecado e seus efeitos”. Em outras palavras, na perspectiva de Wright a aliança foi

projetada como um resgate de Deus para aqueles que “pertencem a aliança” dando o

significado desta aliança, dentre outras coisas, ter o “pecador perdoado”.

Piper passa então a apresentar os textos dos escritos de Wright onde este baseia todo seu

entendimento sobre as questões do uso do termo “justificação” para argumentar seu ponto

de vista, que dentro da visão da NPP seria o mais adequado, ou seja, “A justificação no

primeiro século não era sobre como alguém pode estabelecer um relacionamento com

Deus. Era sobre a definição escatológica de Deus, futura e presente, de quem era de fato
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membro do seu povo. Neste ponto, Piper fará uma análise profunda de todos os textos

apresentados por Wright para fundamentarem seus pensamentos, com uma habilidade

argumentativa aguçada, todos os pontos são devidamente tratados e fundamentados,

observando textos contra textos, leitura pormenorizada de cada um dos pontos de apoio

de Wright. O que já é por si só uma grande tarefa (pp 51-69).

Outro ponto apresentado fica por conta do debate relacionado à dinâmica do tribunal de

justiça para a justificação e o significado da justiça de Deus. Piper apresenta seus

argumentos que negam a ideia primaria de Wright sobre o que de fato acontece neste

ponto, “algo que dentro da NPP, é visto como talvez um dos erros mais grotescos dos

reformadores” com relação a imputação da justiça de Deus. Conforme Wright argumenta:

“não faz sentido algum dizer que o juiz imputa, concede, transmite, comunica ou

transfere, de qualquer outro modo, sua justiça, seja ao querelante seja ao acusado. Justiça

não é um objeto, uma substância ou um gás que pode ser passado ao longo da sala do

tribunal”. Daí Piper irá se demorar no detalhamento do seu contraponto as afirmações de

Wright e explicará a importância e diferença naquilo que se diz entre ser declaro justo e

ser justificado. (pp 71-88).

Ainda dentro do debate da justiça moral, Piper irá trabalhar detalhadamente a dinâmica do

tribunal de justiça para a justificação e a necessidade de uma verdadeira justiça moral.

Afirmando que os argumentos de Wright para a justiça de Deus não vão ao coração da

questão, mas permanecem no nível daquilo que a justiça divina faz, em vez daquilo que

ela é. (pp 90-97).

Outro ponto de observação feito por Piper é em relação a justificação e o evangelho:

quando o senhorio de Jesus significa boas novas? Apesar de reconhecer toda a habilidade

e instrumentalidade de Wright com relação a sua ajuda aos pregadores e na divulgação

em âmbito global dos propósitos de Deus no evangelho, Piper nos adverte que o modo

como Wright destaca o alcance global do evangelho tem o efeito de marginalizar, e talvez

de até negar alguns aspectos preciosos do evangelho, sem os quais qualquer conversa

sobre resgatar o mundo do caos é vazia.

Dentro da visão de Wright o evangelho não é sobre como uma pessoa pode “ser salva”,

mas é a proclamação narrativa do Rei Jesus, conforme Wright afirma “Eu preciso

novamente enfatizar que a doutrina da justificação pela fé não é o que Paulo quer dizer
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por “o evangelho”. Ela é sugerida pelo evangelho; quando o evangelho é proclamado, as

pessoas chegam à fé e assim são consideradas por Deus membros do seu povo. Mas “o

evangelho” não é um relato de como as pessoas são salvas”. Neste ponto Piper faz uma

longa explicação exegética dos textos abaixo:

Atos (13), Salmo (2), Isaías (55) e Salmo (16).

Piper exemplifica como o evangelho sendo apresentado como o Senhorio de Cristo pode

ser aterrorizante para os pecadores.

“Abordando as afirmações de Wright por outro ângulo, elas não se encaixam na vida real

– a de Paulo ou a nossa. A proclamação de que Jesus é o Messias, o supremo Senhor do

universo, não é boas novas, mas uma mensagem totalmente aterrorizante para um pecador

que passou toda a sua vida ignorando ou blasfemando o Deus e Pai do Senhor Jesus

Cristo, estando assim sob culpa de traição e sujeito a ser executado. Wright parece ignorar

isso ao lidar com o que acontecia na mente de Paulo em sua conversão na estrada de

Damasco”. (pp 105) O tema continua sendo debatido em toda a extensão dos capítulos 5 e

6.

Piper tratará ainda de pontos cruciais abordados pela NPP de Wright tais como: O lugar

das nossas obras na justificação (Cap 7), argumentando contra as afirmações de Wright

com relação ao lugar das obras na cena final de julgamento, onde no dizer de Wright,

“Deus o juiz, nos favorecerá com base nas obras que realizamos – a vida que vivemos – e

no presente ele adianta esse veredito e declara que isso já é verdade com base na nossa fé

em Jesus”. Piper então apresentará os riscos destes dos desdobramentos vinculados a

estas e outras afirmativas de Wright sobre o lugar das obras na salvação como uma

espécie de semipelagianismo.

Piper exemplificará como este tema de fato fará toda a diferença no entendimento em

relação àquilo que de fato é a justificação proveniente de Deus, sem espaços para a

contribuição humana neste processo. (pp 124-158).

Dentro dos argumentos de Piper, ele também tratará de maneira muito cuidadosa em

relação a questão da continuidade estrutural de Paulo com o judaísmo do segundo templo

conforme afirmado pela NPP, de onde provavelmente, seja lente pela qual seus

proponentes enxerguem os desdobramentos e fomentem sua visão das escrituras. Neste

ponto Piper analisou os contextos culturais de QUMRAM e suas estruturas nos ensaios
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escritos por Wright sobre Justificação, Obras e Escatologia. Demonstrando como os

pensamentos de E.P. Sanders, dentro destas leituras irão influenciar diretamente nas

abordagens de Wright, ainda que este queira apresentar certa autonomia de pensamentos

em grande parte de suas obras. “Wright diria que estruturalmente (não em termos do

conteúdo dos marcos territoriais), o entendimento de Paulo do contexto escatológico da

justificação é semelhante. Neste ponto, Wright veria a si mesmo estruturalmente mais

alinhado com Qumram do que com a tradição cristã popular”.

Piper fará ainda uma análise do material utilizado como “fonte” por Wright 4QMMT para

fundamentar seus argumentos em relação a hipótese da verdadeira face do farisaísmo

judaico. (pp159-213)

Na conclusão do livro, Piper ressalta a importância da continuidade do lema da reforma,

em sempre estar se reformando. Porém, adverte sobre os perigos do ecumenismo

resultante das abordagens da NPP, principalmente por suas similaridades com relação ao

lugar das obras nos propósitos de Deus. (pp 215-232).

Uma vez finalizados os debates mais acalorados em relação aos escritos de Wright, Piper

apresenta importantes apêndices que reforçarão o entendimento dos leitores sobre os

temas seguintes: (pp 228-264)

● “O que significa que Israel não atingiu a lei” Porque “não decorreu da fé, e sim

como que das obras”? (considerações sobre Romanos 9.30-10.4 – Apêndice Um)

● Considerações sobre lei e fé em Gálatas 3 (Apêndice Dois)

● Considerações sobre Gálatas 5.6 e o relacionamento entre fé e amor (Apêndice

Três)

● O uso legítimo da lei (Considerações sobre 1 Timóteo 1.5-11 – Apêndice Quatro)

● Doutrina da imputação da justiça de Cristo implica insuficiência da cruz para

gozarmos de uma posição correta diante de Deus? (Apêndice Cinco)

● Doze teses sobre o significado de cumprir a lei (com referência especial a

Romanos 8.4 – Apêndice Seis)
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