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Por que, antes de morrer, Jesus citou as palavras de Davi mencionadas no Salmo 22:1?
[Texto inserido:] Salmo 22 versículo 1: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás longe de salvar-me, Longe dos meus gritos de aflição? [Fim do texto.]

Uma das últimas frases que Jesus falou antes de morrer é a que aparece em Mateus capítulo 27 versículo 46: “Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste?” Ao dizer isso, Jesus cumpriu as palavras do salmista Davi registradas no Salmo 22:1. (Marcos capítulo 15 versículo 34) Seria errado acharmos que Jesus falou essas palavras porque estava decepcionado ou porque tinha perdido a fé por um momento. Jesus entendia totalmente por que precisava morrer e ele estava disposto a fazer isso. (Mateus capítulo 16 versículo 21; capítulo 20 versículo 28) Jesus também sabia que, quando chegasse a hora de morrer, Jeová precisaria remover qualquer “cerca de proteção” que houvesse em volta dele. (Jó capítulo 1 versículo 10) Dessa forma, Jesus poderia provar que era leal a Jeová mesmo sofrendo uma morte bem dolorosa. — Marcos capítulo 14 versículos 35, 36.
Então, por que Jesus falou as palavras desse salmo? Embora não possamos dizer com certeza, vamos ver algumas possibilidades. (*)
[Nota] (*) Veja também nesta revista os parágrafos 9 e 10 do estudo “Aprenda com as últimas palavras de Jesus”. [Fim da Nota]
Jesus talvez estivesse destacando que Jeová não iria interferir em sua morte. Jesus precisava pagar o resgate sem a ajuda de Jeová. Ele era humano e precisava morrer como humano para que “provasse a morte por todos”. — Hebreus capítulo 2 versículo 9.
Jesus talvez tenha citado algumas palavras desse salmo para que outros lembrassem do salmo inteiro. Nos dias de Jesus, os judeus costumavam decorar muitos salmos. E se ouvissem o verso de um salmo, eles automaticamente se lembrariam do salmo todo. Se era isso o que Jesus tinha em mente, ele talvez quisesse fazer seus seguidores judeus lembrar que esse salmo tinha muitas profecias relacionadas a sua morte. (Salmo 22 versículos 7, 8, 15, 16, 18, 24) Além disso, os últimos versos desse salmo louvam a Jeová e o descrevem como o Rei de toda a Terra. — Salmo 22 versículo 27 a 31.
Jesus talvez quisesse deixar claro que era inocente. Antes de morrer, Jesus passou por um julgamento ilegal e foi declarado culpado de blasfêmia. (Mateus capítulo 26 versículos 65, 66) Esse julgamento foi feito às pressas, bem tarde da noite e totalmente fora dos padrões jurídicos da época. (Mateus capítulo 26 versículo 59; Marcos capítulo 14 versículo 56 a 59) Quando Jesus disse: “Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste?”, ele talvez quisesse destacar que não tinha feito nada para merecer uma morte como aquela.
Jesus talvez quisesse lembrar outros de que o sofrimento de Davi não era um sinal de que ele tinha perdido a aprovação de Jeová. A pergunta de Davi não quer dizer que ele tinha perdido a fé. Tanto é que, depois de fazer a pergunta, Davi disse que confiava no poder salvador de Jeová, e Jeová continuou abençoando Davi. (Salmo 22 versículos 23, 24, 27) Do mesmo modo, embora Jesus, “o Filho de Davi”, estivesse sofrendo na estaca de tortura, isso não era um sinal de que ele tinha perdido a aprovação de Jeová. — Mateus capítulo 21 versículo 9.
Jesus talvez estivesse expressando a dor de não poder ter a proteção de Jeová naquele momento. Jeová não queria que seu Filho sofresse e morresse. Isso só foi necessário depois da rebelião no Éden. Jesus não tinha feito nada de errado, mas ele precisou sofrer e morrer para responder às questões que Satanás tinha levantado e para providenciar o resgate necessário para recuperar o que os humanos tinham perdido. (Marcos capítulo 8 versículo 31; Primeira Pedro capítulo 2 versículo 21 a 24) Isso só seria possível se, naquele momento, Jesus perdesse pela primeira vez a proteção de Jeová.
Jesus talvez quisesse ajudar seus seguidores a pensar no motivo de Jeová permitir que ele morresse daquela maneira. (*) Jesus sabia que muitos tropeçariam pelo fato de ele morrer como um criminoso. (Primeira Coríntios capítulo 1 versículo 23) Mas se seus seguidores se concentrassem no motivo de sua morte, eles entenderiam o verdadeiro significado disso. (Gálatas capítulo 3 versículos 13, 14) Dessa forma, os discípulos de Jesus o veriam como um Salvador, não como um criminoso.
[Nota] (*) Enquanto esteve na Terra, Jesus várias vezes falou coisas ou fez perguntas que não necessariamente refletiam o que ele sentia. Ele fazia isso para dar uma chance de seus discípulos dizerem o que achavam de certo assunto. — Marcos capítulo 7 versículo 24 a 27; João capítulo 6 versículo 1 a 5; veja A Sentinela de 15 de outubro de 2010, páginas 4 e 5. [Fim da Nota]
Independentemente do motivo de Jesus ter dito aquelas palavras, ele sabia que tinha que morrer na estaca de tortura para cumprir a vontade de Jeová. Pouco depois de citar aquele salmo, Jesus disse: “Está consumado!” (João capítulo 19 versículo 30; Lucas capítulo 22 versículo 37) Apesar de não ter a proteção de Jeová naquele momento, Jesus pôde cumprir totalmente o objetivo de ter vindo à Terra. E também pôde cumprir todas as coisas escritas sobre ele “na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos”. — Lucas capítulo 24 versículo 44.
Imagem: [Descrição da imagem:] Jesus pendurado numa estaca de tortura entre dois criminosos; o céu está escuro.
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