
 

Um legado incomparável para humanidade X 

 “...na plenitude dos tempos...” (Efésios 1.10). 

Kairós, palavra grega para designar tempo como oportunidade, significa também, o momento certo ou o 

tempo favorável. Diferente de cronos palavra usada para se referir ao tempo natural, sequencial, de onde vem 

cronômetro. O sábio Paulo enviou uma missiva à comunidade de cristãos em Éfeso, na atual Turquia, dizendo 

que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, no kairós de Deus, quando acontecimentos nos céus e na 

terra afunilaram-se para esse advento (Ef 1.10). 

Estudiosos da Bíblia entendem que o preparo do mundo para a chegada de Cristo e a disseminação da sua 

mensagem se evidenciou por pelo menos quatro aspectos centrais processados no período do império romano, 

ainda que tenham seu nascedouro anos antes. Primeiro. A proeminência da língua grega na escrita e 

comunicação. Com o advento do império Grego-Macedônio cerca de 300 anos antes, a língua grega havia se 

espalhado e era a fala comum. Na língua grega foram feitos grandes registros da humanidade. Na filosofia 

temos as obras de Platão e Aristóteles. Temos os poemas épicos atribuídos a Homero como a Ilíada e 

Odisseia. O Novo Testamento cristão foi escrito no grego koiné (comum). Além de muitos outros textos que 

tomaram parte na história, literatura e arqueologia clássica. Assim, quando Jesus de Nazaré vem ao mundo, a 

língua grega era a língua da comunicação entre povos diversos e permaneceria assim por muito tempo na 

história. O grego da época, guardada as devidas proporções, correspondia ao inglês de nossos dias. 

Segundo. A cultura grega chamada helenística tinha dominado o mundo de então. Havia conceitos que 

começavam a fazer parte do pensamento dos povos. Por exemplo, com a ideia do Logos. Um conceito bem 

presente no mundo grego: uma força, a razão do universo, um princípio criador e governador do mundo. Esse 

princípio era chamado Logos. João usa esse conceito para apresentar Jesus. João diz que Jesus é o Logos, ou 

seja, o Senhor criador e sustentador do universo que agora viera e através de sua vida e obra poderia retirar o 

ser humano de sua alienação de Deus, do próximo e do cosmos ao redor. O helenismo tem o seu paralelo na 

cultura norte americana que através de seus filmes, livros e multinacionais, dentre outros, acabam por 

transmitir valores culturais a outros povos.  

Terceiro, o Império Romano era “globalizado,” pois havia feito estradas estabelecendo ligações e 

comunicação com as principais cidades importantes da época. Daí o ditado: “todo caminho leva a Roma”. 

Havia um governo estável e de relativa paz no império, denominado a “pax romana”. As guerras haviam 

diminuído e os países dominados estavam incrédulos em relação aos deuses.   

Quarto. Com a invenção dos aquedutos e naturalmente a chegada da água, possibilitou-se o acúmulo de gente 

em determinados lugares. Assim se originam grandes cidades. Havia dezenas delas com mais de 100 mil 

habitantes. Poderíamos falar ainda das profecias acerca de Jesus, de centenas de séculos antes que se 

cumpriram literalmente. Da visita dos sábios astrônomos orientais. A dispersão do povo judeu por grande 

parte do mundo levando consigo o monoteísmo, base da fé em Jesus Cristo. Os judeus contribuindo com a 

religião, os gregos com a intelectualidade e os romanos com a política.  

O preparo do mundo através das condições históricas, geográficas, politicas e sociais foi conduzido por Deus 

para a chegada de Jesus e a consequente disseminação da mensagem do evangelho. A cultura helênica, a 

língua grega, as estradas, as grandes cidades e a comunicação entre elas, dentre outros fatores, ajudaram para 

“convergir nele [Jesus], na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas...” (Ef 1.10). 

Deus preparou o mundo para a chegada de Jesus, oferecendo-o como Senhor, Salvador e Mestre. Como 

Senhor Ele quer ter a primazia em nossa vida. Como Salvador ele nos livra de toda sorte de alienação e 

pecado e como Mestre Ele quer ser modelo e nos guiar em todas as situações.  

A pergunta que fica é: O que faremos com Jesus de Nazaré enviado a nós? 
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