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A p r e s e n t a ç ã o



UMA TEOLOGIA BRASILEIRA

N a comunidade de fé pentecostal, jamais nos faltaram piedosos teólogos que 

se consumiram no ensino da sã doutrina. Cum pre-nos ressaltar o pastor João de 

Oliveira e o missionário Eurico Bergstén. Aquele se destacou nos comentários 

das Lições Bíblicas; este se sobrelevou como doutrinador sistemático.

A safra de teólogos pentecostais brasileiros não ficou no passado. N o  presente, 

tem-nos o Senhor outorgado zelosos e vigilantes doutrinadores. Q uer pastoreando 

igrejas, quer dedicando-se ao ministério da página impressa, investem toda a sua 

existência na consolidação da sã doutrina.

N esta obra, logramos reunir alguns de nossos mais experimentados e de- 

dicados teólogos para expor os fundam entos históricos da nossa fé e o alicerce 

bíblico que nos leva a proclamar as verdades pentecostais. Assim, vai a Casa Pu- 

blicadora das Assembléias de Deus cum prindo a sua primacial missão: conservar 

a verdadeira teologia num  universo apóstata e herege.

O s teólogos aqui reunidos prim am  em m anter a teologia verdadeiramente 

bíblica e conservadora. N ão  são homens levianos que se perm item  levar pelos 

ventos de doutrina; são homens da m aior firmeza moral, espiritual e teológica. 

Sabem eles, m uito bem, ser o nosso m aior compromisso com a verdade, pois 

nada podem os contra a verdade a não ser pela própria verdade.

N esta obra, em penham o-nos por apresentar a mais pura e bíblica doutrina 

pentecostal. E m  primeiro lugar, enfatizamos ser a Bíblia a inspirada e inerrante 

Palavra de Deus. C om  o mesmo desvelo, salientamos que Deus é o Ser Supremo 

por excelência, subsistindo eternam ente nas pessoas da Santíssima Trindade: o 

Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sobrelevamos a figura de Cristo que, verdadeiro 

hom em  e verdadeiro Deus, enviou-nos o Consolador, conferindo-nos os dons 

e os ministérios do Espírito Santo. E que jamais nos esqueçamos do iminente 

retorno de Cristo para arrebatar a sua Igreja.

Bíblicas e puras, as doutrinas pentecostais levam-nos a reviver o avivamento 

que, deflagrado na Rua Azusa, em Los Angeles, vem incendiando o m undo com 

a flama do Pentecostes.

Ronaldo Rodrigues de Souza 
Diretor-Executivo da CPAD
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E d i t o r  G e r a l

Fax  poucos anos que o diretor da Casa Publicadora das Assembléias de Deus, Dr. 

Ronaldo Rodrigues de Souza, decidiu que tão logo fosse possível a CPAD lançasse 

um  tratado vultoso de Teologia Sistemática elaborado por autores nacionais; isto é, 

teólogos nossos, da Assembléia de Deus brasileira, que laboram nessa área, escrevendo 

e ao mesmo tempo ministrando nas igrejas e suas instituições, aqui em nosso país, 

bem como no exterior. A obra foi intitulada Teologia Sistemática Pentecostal

Pela Casa Publicadora, foram convidados para escrever as dez unidades de 

teologia sistemática desta obra os seguintes escritores, teólogos e mestres no 

assunto, todos bem  conhecidos, doutos e qualificados acadêmica e teologica- 

mente, de nosso país e da nossa igreja, a saber: C laudionor de Andrade, Bib lio -  

logia; Esequias Soares, Teologia Sistemática propriam ente dita (isto é, Deus em sua 

triunidade); W agner Tadeu, Angelologia; Elinaldo Renovato, Antropologia; Elienai 

Cabral, Hamartiologia; Severmo Pedro, Cristologia; A ntonio Gilberto, Soteriologia e 

Pneumatologia; Geremias do Couto, Tchsiologia; e Ciro Sanches, Tscatologia.

Temos, sim, entre nós, bons tratados de Teologia Sistemática de outros autores 

nossos, mas boa parte dessas obras de dimensão reduzida, por motivos evidentes, 

justificadas. O s mestres de nossos educandários teológicos têm  produzido farto 

material sobre este campo, que é o principal em Teologia Sistemática —  a rainha 

de todas as matérias bíblicas.

Temos tam bém  excelentes obras concernentes ao assunto em apreço, de 

autores estrangeiros, em nosso idioma. N ão  vai aqui qualquer desdouro sobre 

essas obras e seus autores; ao contrário, louvamos a Deus, agradecidos po r tudo 

isso; seu esforço, visão, determinação e trabalho.

Agradeço primeiramente a Deus, por mais este privilégio, esta responsabilidade e 

esta oportunidade de, nesta obra Teologia Sistemática Pentecostal servir como seu editor-geral. 

Agradeço à minha esposa Iolanda Valente Silva, que mais uma vez proporcionou-me a 

sua inestimável contribuição, de várias maneiras, no meu desempenho nesta obra. Agra- 

deço sensibilizado ao Dr. Ronaldo Rodrigues de Souza, diretor executivo da CPAD, que 

me confiou a missão de editação geral da obra em apreço. Agradeço penhoradamente 

ao Pr. Ciro Sanches, que trabalhou estrenuamente todo o texto da obra, como editor 

precedente; além de elaborar umas das unidades da obra, acima mencionada.

Ao nosso bondoso Deus, toda glória e louvor, sempre e eternamente.

A ntonio Gilberto, editor geral 

R io de Janeiro, RJ, 24  de março de 2008 .
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C a p í t u l o  I

B ib l io l o g ia  —  A  D o u t r i n a  d a s  E s c r it u r a s

Cüuuâonô^ C o v ie ti de tàhcfo&de



urante a Segunda Guerra Mundial, quando milhares de evangélicos 
alemães apostatavam da fé para seguir o nacional-socialismo de Adolf 

Hitler, um corajoso homem de Deus se levanta e, ousadamente, desafia a suástica. 
Ele sabia que o seu gesto acabaria por custar-lhe a vida. No entanto, não a tinha 
por preciosa aos seus olhos; estava disposto a morrer pela santíssima fé.

A semelhança de Martinho Lutero, era Dietrich Bonhoeffer íntimo da Bíblia 
Sagrada. Certa feita, ele advertiu solene e severamente aos seus contemporâneos: 
“Não tente tornar a Bíblia importante; ela já é importante em si mesma”.

I n t r o d u ç ã o  à  B ib l io l o g ia

No Brasil, com o avanço do liberalismo teológico em faculdades e seminários ou- 
trora ortodoxos, a doutrina da Bíblia nunca se fez tão necessária. Pois não são poucos 
os teólogos que não mais a defendem como a Palavra de Deus inspirada e inerrante.

Neste capítulo, entraremos a ver o que é realmente a Bíblia, sua autoria divino- 
humana e outros pontos de igual importância, que nos ajudarão a compreender 
por que as Sagradas Escrituras são o Livro dos livros. Apesar de sua antiguidade, 
continua a Bíblia tão atual quanto o foi nos dias de Moisés, Jeremias e Paulo. Ela 
dá testemunho acerca de Cristo e testifica que Ele é, de fato, o Filho de Deus.
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Durante o ministério terreno de Nosso Senhor, as Escrituras do Antigo Testa- 

mento eram conhecidas, genericamente, como a Lei, os Escritos e os Profetas. Vieram, 

então, as Escrituras dos apóstolos, igualmente inspiradas pelo Espírito Santo. Como 

denominar, pois, ambos os Testamentos? Alguns pais da igreja cognominavam-nos 

de Divina Literatura.

Faltava, porém, um a palavra técnica que viesse a dar um a visão exata do sig- 

nificado das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Era necessário, pois, 

denom inar o conjunto dos pequenos livros que com punham  a Palavra de Deus. 

Foi assim que a palavra Bíblia começou a popularizar-se.

O  significado da pa lavra grega bíblia. O rig in ário  do  grego, o te rm o  bíblia  

significa “liv ros” , ou  “coleção de pequenos liv ros” . A tribu i-se  a João C ri- 

só s to m o  a d issem inação  do uso  desse vocábulo  para  se referir à Palavra de 

D eus. N o  O c id en te , a palavra em questão  foi in tro d u z id a  p o r  Jerônim o 

—  tra d u to r  da Vulgata — , o qual, costum eiram ente , chamava o Sagrado  

Livro de B iblio teca D ivina.

A palavra bíblia é o p lural de biblos. O s gregos assim chamavam os rolos, 

nos quais escreviam as suas obras, num a clara referência ao centro p ro d u to r 

desse material —  a cidade de Biblos (no Antigo Testamento, a cidade de Gebal), 

localizada na costa m editerrânea ocupada hoje pelo Líbano.

D esde João C risóstom o e Jerônimo, os livros do Antigo e do N ovo Testa- 

m entos passaram a ser universalmente conhecidos com o a Bíblia, na qual judeus 

e cristãos baseamos a nossa fé. O s prim eiros reconhecem  apenas a prim eira 

parte  das Escrituras —  o Antigo Testam ento; os segundos consideram  tan to  

a sua prim eira quanto  a sua segunda parte  com o a palavra inspirada, inerrante 

e infalível de Deus.

A  AUTORIA DIVINO-HUMANA DA BÍBLIA

A Bíblia Sagrada é um  livro de dupla autoria. Se, por um  lado, foi inspirada 

por Deus; por outro, não podemos nos esquecer de ter sido ela escrita por homens 

que estiveram sob a inspiração e supervisão do Espírito Santo:

Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, efazeis bem em atendê-la, 

como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que 0 dia clareie e a estrela 

da alva nasça em vosso coração, sabendo, primeiramente, isto: que nenhuma profecia 

da Escritura provém de particular elucidação; porque nunca jamais qualquer profecia 

f o i  dada por vontade humana; entretanto, homens jsantosj fa la ram  da parte de 

Deus, movidos pelo Espírito Santo (2  Pe l . l  9 - 2 1, A R A ).
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E por isso que, ao lermos as Sagradas Escrituras, ouvimos Deus nos falar de 

maneira única e singular pelos lábios dos santos profetas e apóstolos. A Palavra 

de Deus, de fato, é uma só; os estilos, porém, são os mais diversos, pois o Espírito 

Santo inspirou e capacitou cerca de quarenta diferentes autores, a fim de que, num 

período de aproximadamente 1.600 anos, nos produzissem o Livro dos livros.

Fosse a Bíblia apenas um  livro humano, jamais haveria de nos ungir com o azeite da 

verdadeira alegria; posto que também é divina, e divinamente inspirada, proporciona- 

nos os mais altos lenitivos. O  poeta inglês Samuel Taylor Coleridge (1 7 7 2 -1834) 

testemunha acerca do poder que as Sagradas Escrituras exerciam sobre a sua alma:

Encontro na Bíblía palavras para os meus mais íntimos pensamentos, canções 

para a minha alegria, lenitivo para as minhas dores mais profundas, reabilitação 

de todas minhas debilidades efraquezas.

Acerca da autoria divino-humana da Bíblia, leciona Tomás de Aquino: “O  

autor principal da Santa Escritura é o Espírito Santo; o hom em  foi apenas o 

seu autor instrum ental”. Por conseguinte, o Espírito de Deus, fazendo de cada 

ha giógrafo um  instrum ento especialmente selecionado na composição da Bíblia, 

outorgou-nos o Livro Eterno, cujas belezas literárias são únicas.

A  B íb l ia  c o m o  l i t e r a t u r a

Ao enaltecer a Bíblia como o Livro dos livros, afirmou T hom as Browne:

A  Palavra de Deus, pois é 0 que creio serem as Sagradas Escrituras;fosse apenas obra 

do homem, seria a mais singular e sublime, desde 0 primeiro instante da criação.

Som os constrangidos a concordar com  Browne. Até hoje ainda não li um  

livro mais sublim e e perfeito  do que a Bíblia Sagrada. T u d o  nela é singular: 

estilo, correção, graça e p roposta . Sua singularidade, porém , acha-se no fato 

de ela ser a Palavra de Deus.

Nenhum  escritor, até hoje, foi capaz de produzir uma obra literária tão rica, tão 

bela e tão excelsa. Em suas páginas, os poemas mais sublimes; as histórias mais eletri- 

zantes; os discursos mais eloqüentes; os tratados mais investigativos. E as suas profecias? 

E as suas dissertações acerca de Deus e de suas relações com o ser humano?

Em  sua obra O  Gênio do Cristianismo, o francês Chateaubriand discorre longa- 

m ente a respeito das qualidades literárias das Sagradas Escrituras. N um a prosa 

digna da França, Chateaubriand afiança que nenhum a obra jamais conseguiu
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superar a peregrina genialidade do Livro de Deus. N ão  houvesse a Bíblia, a 

literatura m undial seria pobre e inexpressiva; as maiores obras tiveram-na como 

fonte de inspiração e modelo.

Que outro livro pode fazer semelhante reivindicação? Embora produzida no con- 

texto histórico-cultural judaico, ninguém haverá de negar-lhe a universalidade. E a Bíblia, 

portanto, o único livro contemporâneo de toda a humanidade, em todas as eras.

Nosso objetivo, entretanto, não é estudar a Bíblia como literatura; estudá-la-emos 

como a Palavra de Deus. Se assim não a acolhermos, de nada nos adianta exaltar-lhe 

os predicados literários. Foi-nos ela entregue, para que reconheçamos Deus como o 

Ser supremo por excelência, e a seu Unigênito como o nosso suficiente Salvador.

A POSIÇÃO LIBERAL

O  racionalismo, nascido no território sempre fértil da incredulidade acadêmi- 

ca, não dem orou m uito  a fixar raízes em searas protestantes. C om o só! acontecer 

nessas ocasiões, começou por invadir os seminários e universidades, dantes tão 

piedosos, para se alojar nos púlpitos de muitas igrejas.

Racionalismo, ofaíso culto à razão. Em  seus Pensamentos, mveste-se Pascal duramente 

contra o endeusamento da razão: “Por mais que a razão proteste, ela não pode 

colocar o preço nas coisas”. Infelizmente, não poucos teólogos colocaram a razão 

num  altar e fizeram-na a suprema árbitra, até mesmo da soberana Palavra de Deus. 

Parece que jamais tiveram eles um  discernim ento claro da supremacia da Bíblia 

Sagrada, como o escritor francês dem onstrou possuir do Universo. Tornaram-se 

eles subservientes à razão sem qualquer razão justificável.

O  racionalismo pode ser definido como o m étodo que, utilizando-se apenas 

da razão, coloca-a como o padrão supremo de todas as atividades humanas, quer 

terrenas, quer metafísicas. Filosoficamente, é a doutrina cujo objetivo se detém 

no exame das coisas exclusivamente pela razão, sem levar em conta a intuição, a 

vontade e a sensibilidade.

Racionalismo teológico. Fazendo do racionalism o o seu credo, afirmavam tais 

teólogos ser a razão a palavra final para a resolução de todos os dilemas m o- 

rais e espirituais do ser hum ano. Ao m esm o tem po, com o faziam questão de 

ressaltar, a Bíblia não era tão im portan te  quanto  ensinava Lutero  e Calvino. 

Em il Brunner, aliás, chegou a alcunhar a Palavra de D eus de “papa de papel”, 

porque os protestantes tributavam -lhe um a autoridade que só achava similar 

na divinização com  que os católicos tratavam  o seu chefe espiritual. O  teólogo 

suíço não podia aceitar as Sagradas Escrituras com o a inspirada e infalível 

Palavra de Deus.
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O  que mais nos entristece é saber que esses mestres e doutores provinham 

de diversas confissões protestantes. M as, abandonando eles a sim plicidade 

do evangelho de Cristo, se puseram a erigir os mais exaltados altares à razão, 

esquecendo-se de que, acima desta, encontra-se a Palavra de Deus. C om o um  

abismo chama outro, saíram de suas tocas, a fim de desferir os mais impiedosos 

ataques contra a Palavra de Deus. Ataques esses travestidos de eruditas premissas, 

intocáveis silogismos e venerandos enunciados teológicos.

N a  Alemanha, espezinharam a herança que lhes legara M artinho  Lutero, que 

sempre tivera a Bíblia como a infalível árbitra em todas as áreas do conhecimento 

e do proceder humanos. E, desvanecendo-se já em seus discursos, guindaram-se 

acima dos arcanos e oráculos de Deus. N u m  contexto tão pródigo de increduli- 

dade e apostasias, a teologia liberal começou a cancerar um a parte considerável 

do protestantism o histórico.

N ão  reconhecendo a Bíblia como a Palavra de Deus, os teólogos liberais 

blasfemavam, sutilmente, do Todo-Poderoso, resistindo ao Espírito Santo. O  

que eram, na verdade, suas teorias? Vãs especulações. Buscando mascarar as suas 

apostasias e os seus erros, asseveravam que a Bíblia apenas contém  a Palavra de 

Deus. Outros, à semelhança do teólogo americano G ordon Kaufman, se limitavam 

a exaltar a Bíblia com o “literatura gloriosa”.

Infelizmente, muitos desses sábios segundo o m undo têm-se infiltrado em 

seminários dantes conservadores e, habilmente, vêm desviando os futuros pre- 

gadores da verdade. Faz-se necessário, pois, que estejamos sempre precavidos 

quanto a esses doutores que, veladamente, instilam o seu veneno sobre aqueles 

a quem Deus chamou para proclamar o Evangelho de Cristo.

Se antes o liberalismo contentava-se em atacar a Bíblia, ensinando que ela 

meramente contém  a Palavra de Deus, mas não é a Palavra de Deus, hoje os seus 

proponentes fizeram-se m uito mais incrédulos; nem no Deus da Bíblia acreditam 

mais. N egando o supremo Ser, afirmam, com a ousadia própria dos insensatos, 

que o Santo Livro não passa de uma coleção de m itos hebraicos. H aja vista a 

teoria da desmitologização de R u d o lf  Bultman.

Para este teólogo alemão, a Bíblia só é crível se dela extirparm os os m itos —  

milagres, sinais, teofanias e outras revelações sobrenaturais. D epois de lermos 

semelhantes teólogos, concluímos com estas palavras do divino Mestre: “Q uando 

vier o Filho do H om em , achará, porventura, fé na terra?” (Lc 18.8).

N o  Brasil, seminaristas de várias denominações têm se voltado, ultimamente, 

aos teólogos liberais, num a busca insana por afirmação. Alguns o fazem para 

contestar o credo de suas igrejas; outros, para se mostrarem na vanguarda; outros, 

ainda, por mera e triste imitação. D e uma forma, ou de outra, levam eles ao seio
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de suas comunidades de fé o vírus do modernismo teológico com todas as suas 

inevitáveis conseqüências: incredulidade; leniência para com o pecado; relativismo 

moral e ético; relaxo para com a evangelização, etc. T al atitude é observada, inclu- 

sive, entre seminaristas de igrejas que, até então, eram aclamadas por seu ardente 

zelo pela ortodoxia bíblica.

A POSIÇÃO NEO-ORTODOXA

Reagindo contra o liberalismo teológico, principalm ente na Alemanha, en- 

sinam os neo-ortodoxos que a Bíblia torna-se a Palavra de Deus à medida que 

alguém, ao lê-la, tem  um  encontro experimental com o Senhor. Apesar das apa- 

rências, esse posicionam ento abre espaço para muitas especulações danosas à fé 

cristã. A Bíblia não se to rna a Palavra a Deus; ela sempre é a Palavra de Deus.

Portanto, erram aqueles que afirmam: “A Bíblia fechada é um  simples livro; 

aberta, a boca de Deus falando”. N ada  mais errado; aberta ou fechada, a Bíblia 

é a Palavra de Deus inspirada e inerrante! H á  que se tom ar m uito cuidado, pois, 

com as sutilezas teológicas; destas é que nascem as heresias. Karl Barth, apesar 

de seus esforços em com bater o liberalismo, não foi de todo feliz. Ele deveria, 

por exemplo, ter ensinado que a Bíblia, independentem ente da reação de seus 

leitores, jamais deixou de ser a Palavra de Deus.

Em bora considerado o m aior teólogo do Século XX, Barth não foi de todo  

ortodoxo. E, como todos o sabemos, no terreno das Sagradas Escrituras não há 

meia-ortodoxia; a ortodoxia tem  de ser absoluta. Se a tornarm os relativa, não 

teremos, então, nenhum a ortodoxia; e, sim, heresias, apostasias e erros. A neo- 

ortodoxia de Barth não foi de todo  eficaz; pecou pelos meios-termos.

A POSIÇÃO CONSERVADORA

O s ortodoxos afirmamos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Dessa forma, 

colocam o-la no lugar em que ela tem  de estar: com o a nossa suprem a e inques- 

tionável árbitra em m atéria de fé e prática. Se a Escritura diz, é a nossa obrigação 

ser-lhe obediente sem quaisquer questionam entos. Ela é soberana! O s cristãos 

jamais deixaram de ser dogm áticos quanto  à origem  divina da Bíblia.

A  Igreja P rim itiva . F irm ados, principalm ente, em 2  T im ó teo  3 .16  e 2  Pedro 

1 .20 ,21 , os cristãos prim itivos tinham  os p rofetas hebreus com o oráculos de 

D eus. Igual deferência concediam  eles aos escritos dos apósto los de nosso 

Senhor e daqueles que lhes foram  ín tim os seguidores —  M arcos e Lucas, 

p o r  exem plo.
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N o  século II, quando o herege Marcião se insurgiu contra as Sagradas Escrituras, 

tentando extirpar do cânon os livros apostólicos, por considerá-los escandalosa- 

mente judaicos, os líderes da igreja condenaram-no em uníssono e energicamente. 

Atuando como porta-voz dos pastores e bispos, Tertuliano escreveu Contra Marcião, 

numa apaixonada apologia do cânon atual da Bíblia Sagrada.

Orígenes de Alexandria, nascido no Egito por volta de 185, tam bém  saiu 

com  presteza, a fim de defender o cânon das Sagradas Escrituras. Ele asseverou 

que tanto  as Escrituras do Antigo quanto as do Novo Testamentos foram ins- 

piradas pelo mesmo Espírito Santo. Logo, acrescenta o dou tor alexandrino, “as 

Escrituras Sagradas foram  redigidas pelo Espírito de D eus”.

N ascido em 296, Atanásio tornou-se conhecido como o pai da ortodoxia em 

virtude de seu apaixonado zelo pela pureza doutrinária da fé cristã. A semelhança 

de seus predecessores, fez ele um a brilhante apologia da inspiração divina das 

Escrituras Sagradas como a Palavra de Deus.

Os reformadores. Ao deflagrar a Reform a Protestante, M artinho  Lutero fez 

questão de ressaltar a im portância da Bíblia Sagrada como a Palavra de Deus. Se 

até àquele dia a igreja de R om a tinha as suas tradições como mais im portantes 

que as Sagradas Escrituras, veio Lutero e afirmou que estas são a nossa única 

norm a em matéria de fé e prática. Foi a partir desse po n to  doutrinai que Lutero 

revolucionou espiritualmente a igreja de Cristo, levando os fiéis a depositarem  

toda a sua confiança no  Antigo e no N ovo Testamento.

Cognom inando a Bíblia como o berço que traz o Cristo, Lutero —  natural de 

Eisleben, na Alemanha—  defendeu ardorosamente a inspiração divina das Sagradas 

Escrituras. Exortava ele os cristãos a lerem a Palavra de Deus sob a luz de Cristo.

João Calvino, de igual modo, sustentava a origem divina da Bíblia:

Visto que Deus se comunicou por sua Palavra de Vida a todos os que Ele recebeu 

por sua graça, disso devemos in fe r ir  que os fe z  participantes da vida eterna. Eu digo 

que na Palavra de Deus há ta l eficácia de vida que a sua comunicação é uma segura 

e certa vivificação da alma. Entendo por comunicação não a geral e comum, que se 

propaga por céus e terra t sobre todas as criaturas do mundo. Porque, conquanto 

esta vivifique todas as coisas conforme a sua respectiva natureza diversa, todavia 

não livra nada nem ninguém da corrupção. Mas a comunicação a que me refiro ê 

especial e por esta a alma dos crentes é iluminada no conhecimento de Deus e de 

algum modo é ligada a Ele.

Os pentecostais. A com unidade de fé pentecostal, form ada principalm ente pelas 

Assembléias de Deus, sempre acreditou ser a Bíblia a inspirada, inerrante, infalível
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e completa Palavra de Deus. Vejamos como se posicionaram alguns de nossos 

maiores e mais respeitados teólogos.

O  missionário finlandês Lars Eric Bergstén, que, durante cinco décadas pe- 

regrinou pelo Brasil, ensinando a lídima doutrina bíblica, assim se posicionou 

acerca das Sagradas Escrituras:

Deus, que antigamente fa lo u  “ muitas vezes e de muitas maneiras aos pa is”, 

queria que a sua Palavra não ficasse guardada pelos homens apenas através da 

experiência com Ele ou pela tradição fa lada , isto é, os pais contando para os 

seus filhos, etc. Deus queria que as verdades reveladas fossem conservadas em 

um  autêntico documento. P or isso, Ele mesmo tomou as providências para que 

suas palavras, revelações e acontecimentos —  maravilhas operadas em meio ao 

seu povo — fossem escritos.

A ntonio Gilberto, um  dos maiores teólogos do Brasil, afirmou acerca da 

origem divina da Bíblia:

E  a revelação de Deus à humanidade. Seu autor é Deus mesmo. Seu real intérprete 

é 0 Espírito Santo. Seu assunto central é 0 Senhor Jesus Cristo.

A NECESSIDADE DA BÍBLIA SAGRADA

“A rranhe a superfície das Escrituras onde quiser, e você descobrirá um a fatia 

de vida” —  é o que afirma A rthur Skevington W ood. Implicitamente, está ele 

a dizer-nos: a Bíblia é absolutamente necessária para alcançarmos a vida eterna; 

sem ela, todos estaríamos condenados.

Logo, é a Palavra de D eus de sum a im portância  não som ente para o 

nosso  crescim ento m oral e espiritual, com o tam bém  para a solidificação de 

nossa sociedade. O  O cidente, aliás, é trib u tário  das Sagradas Escrituras e não 

da civilização greco-rom ana. A hum anidade to d a  não pode, sob nenhum a 

hipótese, p rescind ir da Bíblia.

Necessidade espiritual. Q uando tentado pelo Diabo, o Cristo calou-lhe a voz, 

citando-lhe o D euteronôm io: “N em  só de pão viverá o homem, mas de toda 

a palavra que sai da boca de D eus” (M t 4.4). M ais tarde, emudecendo os fari- 

seus, que, em bora conscientes da messianidade dEle, recusavam-se a aceitá-la, 

asseverou-lhes: “Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida 

eterna, e são elas que de m im  testificam. E não quereis vir a m im  para terdes 

vida” (Jo 5 .39,40).
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Q ue outro livro é capaz de proporcionar ao ser hum ano a vida eterna? A 

Bíblia, conforme escreve Paulo aTim óteo, não se limita a salvar o homem; torna-o 

perfeito diante de Deus (2 T m  3.16). D iscorrendo acerca da eficácia das Escrituras 

em libertar-nos do pecado, T im othy D w ight é categórico: “A Bíblia é um a janela 

na prisão deste mundo, através da qual podem os olhar para a eternidade”.

O  ser hum ano tem  sede do Criador. E só virá a dessedentar-se quando volver 

os olhos e o coração à Bíblia Sagrada. Sem ela morreremos nesse deserto para onde 

nos lançaram os pecados que vimos com etendo desde que expulsos do Éden.

Necessidade moral. Vários códigos já escreveram os homens ao longo de sua 

história. H am urabi, buscando disciplinar seus contemporâneos, prescreveu-lhes 

um a série de leis e ditames. Preocupação semelhante acometeu o chinês Confúcio. 

E os estatutos de Drácon? E as Doze Tábuas de Roma? Tais iniciativas, porém, não 

puderam  m elhorar a índole dos filhos de Adão, que, segundo escreveu Paulo aos 

romanos, se entregaram às mais infames paixões (R m  1.26).

A Palavra de Deus, entretanto, prescreve-nos leis tão altas e sublimes que —  

prova-nos a história —  modifica não apenas o hom em  como a sociedade. H aja 

vista os D ez M andamentos. Sem dúvida, todas as legislações do m undo poderiam 

ser substituídas por estes. D.J. Burrell realça a singularidade das leis divinas:

O  Deus da Bíbliat e nenhum outWj pode satisfazer as necessidades humanas. Seu 

código moral atravessou durante séculos as chamas da controvérsia) mas nãofcou  

nem mesmo com cheiro de queimado.

Se a moral das Escrituras continua tão atual, onde se acham os demais códigos? 

F 1zeram-se anacrônicos; tiveram de ser substituídos. Eis por que a Bíblia Sagrada 

faz-se tão necessária à raça humana. Sua moral não haverá jamais de ser adulterada 

nem relativizada; é um  livro que trata com valores absolutos, pois absoluto ele é.

N o  Salmo 119, canta o salmista —  Davi? —  as grandezas e infinitudes da Lei 

de Deus. O  rei de Israel cumpria-a rigorosamente; não a achava pesada; era o seu 

deleite. Acontece o mesmo com aqueles que, ao aceitarem a Cristo, têm  o estatuto 

divino escrito em seu coração, conforme enfatiza M atthew  Henry: “Q uando a lei 

de Deus é escrita em nosso coração, nossos deveres são nossos prazeres”.

Necessidade histórica. Ao contrário do que supunha o filósofo francês, Augusto Comte, 

a história não é cíclica: é circular; não se repete. Encaminha-se para um  clímax, quando 

Cristo Jesus, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, implantar o Reino de Deus 

na Terra, submetendo todas as coisas ao absoluto comando de seu Pai.

Sem a Bíblia, jamais poderíamos com preender devidamente a história; seria- 

mos induzidos a pensar fossem todas as coisas obras do mero acaso. Os santos
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profetas e os apóstolos de nosso Senhor nos deixam claro que, estando Deus 

no com ando de todas as coisas, dirige a história, conduzindo-a ao ápice de seu 

Reino. N ão  foi essa, p o r acaso, a petição que o Cristo ensinou aos seus discípulos: 

“Venha o teu R em o”? Assim, passaram os discípulos a rogar a Deus.

C om preendendo  perfeitam ente a teologia da H istó ria , afirm ou Oliver 

Cromwell: “O  que é a história, senão a manifestação de Deus?” Assim a entendeu 

tam bém  N abucodonosor. O  rei de Babilônia, após haver passado sete tempos 

com o um  bicho, devido ao seu orgulho, reconhece que, acima dos reis e demais 

potentados, acha-se Deus a controlar todos os negócios terrenos.

Seria maravilhoso se todos os seres humanos chegassem a essa conclusão. Por 

conseguinte, esta deve ser a conclusão básica acerca da História, conforme escreveu 

D. M artyn Lloyd-Jones: “A chave para a história do m undo é o remo de Deus”.

A FORMAÇÃO DO CANON

Em  nossos credos, afirmamos perem ptoriam ente ser a Bíblia a inspirada, 

inerrante, infalível, soberana e completa Palavra de Deus. Nesse inegociável e 

intransferível dogma, baseia-se o cânon das Sagradas Escrituras.

Antes de entrarmos a estudar com mais propriedade a canonicidade da Bíblia, 

é m ister que deixemos algo bem claro: esta não é inspirada porque os doutores 

da igreja assim a chancelaram; eles a sancionaram como tal porque ela é, de fato, 

a inspirada Palavra de Deus. Escreve N o rm an  Geisler:

05 livros da Bíblia não são considerados oriundos de Deus por se haver descoberto 

neles algum valor; são valiosos porque provieram de Deus — fon te  de todo bem.

Se eles, nalgum momento, tivessem negado a inspiração de algum livro das Sagradas 

Escrituras, estas, em sua totalidade, ainda continuariam inspiradas. Pois a inspiração da 

Bíblia independe da aprovação humana. A canonização, conforme veremos, nada mais 

é do que o reconhecimento humano de uma obra singularmente divina.

A  canonização. O riunda da palavra grega kanonizein, que, entre outras coisas, 

significa “tornar santo” , é o processo que levou ao reconhecimento dos livros 

que com põem  a Bíblia como singularmente inspirados por Deus.

Esse processo —  que du rou  vários séculos —  é-nos m ui im portan te , 

p o rque m ostra  quão criteriosa e exaustivamente os dou tores da igreja se 

agastaram  em exam inar os livros das Sagradas Escrituras, a fim de averiguar 

se estes, realm ente, são de origem  divina ou p ro d u to  do engenho e arte da 

im aginação hum ana.
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Concluído esse processo, os doutores e teólogos da igreja, trilhando um  

caminho já palm ilhado pelos sábios rabis de Israel, concluíram que os livros que 

com põem  a Bíblia são de fato a inspirada e m errante Palavra de Deus.

M ais tarde, os católicos rom anos, no Concilio de T ren to , houveram  po r 

bem, de m aneira arbitrária e antagônica às com unidades de Israel e dos p ro- 

testantes, acrescentar vários livros ao Antigo T estam ento , buscando justificar 

algumas de suas doutrinas que, durante a R eform a Protestante, foram  dura- 

m ente com batidas pelos seguidores de M artinho  Lutero e João Calvino. Lendo 

tais livros apócrifos, no entanto, logo percebem os suas fragilidade, errância e 

até ílogicidade.

O  que é 0 cânon da Bíblia. Procedente do vocábulo hebraico kannesb, que significa 

“vara de m edir” —  e do grego kanon, que, basicamente, tem  o mesmo significado 

do term o hebreu — , a palavra “cânon” é usada em teologia com este significado: 

padrão, regra de procedimento, critério norm a.

A Bíblia, como o nosso cânon por excelência, arvora-se como a nossa única regra 

de fé e conduta, pois a temos como a infalível Palavra de Deus. Em  termos técnicos, 

podemos definir assim o cânon das Sagradas Escrituras: coleção de livros reconhecidos 

pela igreja cristã como singularmente inspirados pelo Espírito Santo.

Como f o i  estabelecido 0 cânon bíblico. O s  homens que Deus usou para chancelar o 

cânon da Bíblia, procederam da seguinte forma:

1 ) 0  exame do texto sagrado. Em  primeiro lugar, os sábios judeus e cristãos 

examinaram o texto sagrado, em si, para comprovar se este, de fato, proveio 

o Espírito Santo como escritura singularmente inspirada. Isso não significa 

que esses doutores se achavam acima da Bíblia nem que houvessem eles lhe 

transm itido a inspiração divina. Caso tivessem errado em sua avaliação, a 

Bíblia continuaria a ser a Palavra de Deus.

D o  texto sagrado, examinaram: o conteúdo, a correção doutrinária, o 

caráter edificativo, a harm onia da parte com o todo  e o assentimento 

intelectual e particular, através dos quais, quando o lemos, sentimos que 

Deus nos fala de maneira distintíssima e clara.

2) O  exame do autor sagrado. Q uem  escreveu o texto sagrado era, realmente, 

digno de confiança? Considerando que a Bíblia foi escrita por, aproximada- 

mente, quarenta escritores, temos de responder as seguintes perguntas.

H ouve absoluta concordância entre seus autores, apesar do tem po decorrido 

entre o Gênesis e o Apocalipse? (A Bíblia, como se sabe, levou 1.600 anos para 

ser escrita.) N o  que tange ao Antigo Testamento, eram os seus autores realmente
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mestres incontestáveis do conhecimento de Deus? Com  Deus m antinham  estreita 

e íntim a comunhão? E o seu caráter, era realmente ilibado?

Davi e Salomão, por exemplo, apesar de haverem desobedecido gravemente 

ao Senhor, arrependeram-se de suas faltas e foram espiritualmente restaurados. 

N o  Salmo 51, temos o cântico penitencial do primeiro; e, no Eclesiastes, encon- 

tram os a pública confissão de faltas do segundo.

Concernente ao N ovo Testamento, além das exigências acima apresentadas, 

demandava-se que o escritor sagrado pertencesse ao círculo restrito dos apóstolos 

do Cordeiro, ou que com eles houvessem tido um  relacionamento privilegiado. 

E o caso de M arcos, Paulo e Lucas, o médico amado. Tiago e Judas eram irmãos 

uterinos de nosso Senhor Jesus Cristo.

3) Aceitação do livro na comunidade dos fiéis. Com o a antiga comunidade de 

Israel e a igreja primitiva se houveram com os livros da Bíblia Sagrada?

Ocânon do Antigo Testamento. O s livros do Antigo Testamento jamais estiveram em 

disputa na antiga comunidade de Israel. Conform e depreendemos de Esdras e das 

tradições judaicas, após o derradeiro profeta fazer ecoar as palavras do Senhor, não 

havia mais o que se discutir: o cânon do Testamento Antigo já estava definitivamente 

encerrado, esperando, agora, os primeiros acordes do Novo Testamento.

P or conseguinte, o C oncilio  Judaico de Jamnia, realizado próximo da atual 

cidade israelense de Jope, teve um  caráter mais formal do que dogmático, consi- 

derando que os filhos de Israel da D iáspora sempre tiveram o texto massorético 

como o cânon de suas Sagradas Escrituras.

O  cânon do N ow  Testamento. Em virtude da complexidade da igreja cristã, o cânon do Novo 

Testamento demorou um  pouco mais para ser definitivamente estabelecido. Em  primeiro 

lugar, porque os livros neotestamentários foram escritos nos mais diferentes lugares: de 

Israel à capital do Império Romano, mostrando a universalidade da mensagem cristã.

Em  367, o bispo Atanásio, conhecido como o pai da ortodoxia cristã, alista, 

num a de suas cartas, os 2 7  livros que compõem o Novo Testamento. O s concílios 

de H ip o n a  —  realizado em 393  —  e o de Cartago, convocado em 397, ambos 

no N o rte  da Africa, ratificaram a lista elaborada po r Atanásio.

Hoje, não mais precisamos debater acerca da inspiração dos livros que compõem o 

cânon da Bíblia Sagrada. T anto  os 39 do Antigo quanto os 27  do Novo Testamentos 

são comprovadamente de origem divina; foram inspirados pelo Espírito Santo.

A  INSPIRAÇÃO DIVINA DA BÍBLIA SAGRADA

M atthew  H enry  —  um  dos maiores expositores das Sagradas Escrituras 

—  é categórico ao se referir à inspiração da Bíblia: “As palavras das Escrituras
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devem ser consideradas palavras do Espírito Santo” . C om o não concordar com 

Henry? Basta ler a Bíblia para sentir, logo em suas palavras iniciais, a presença 

do Espírito Santo.

Q ue outro livro trouxe tanta m udança à hum anidade como a Bíblia Sagrada? 

H om ero, Aristóteles, Camões, Karl Marx? O  Capita l de Marx, po r exemplo, em- 

bora considerado a “bíblia” do comunismo, é tão seco e árido que dificilmente 

alguém consegue lê-lo do início ao fim. A Escritura, porém, vem sendo lida de 

geração em geração com o mais vivo interesse. O  im perador brasileiro D om  

Pedro II revelou que a lia cotidianamente.

Q ual a diferença entre ela e os demais livros? Sem dúvida, a sua inspiração.

Definição etimológica. A palavra “inspiração” vem de dois vocábulos gregos: 

theo, “D eus” ; e pneustos, “sopro”. Literalmente, significa: “aquilo que é dado pelo 

sopro de D eus”.

Definição teológica. “Ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores 

sagrados, que os levou a produzir, de maneira inerrante, infalível, única e sobre- 

natural, a Palavra de Deus —  a Bíblia Sagrada” (Dicionário  Teológico, de Claudionor 

de Andrade, CPAD).

Em  português, a palavra “inspirar” é originária do verbo latino inspirare, que 

significa: “in troduzir ar nos pulm ões”. È um  processo fisiológico tão necessário 

à vida, que a m antém  em pleno funcionamento. E algo automático; independe 

de nossa vontade. Basta estarmos vivos para que o ar nos entre pela boca e pelas 

narinas e nos chegue até os pulmões.

Assim tam bém  ocorreu com os santos profetas e apóstolos usados para es- 

crever a Bíblia Sagrada. O  Espírito Santo insuflou-lhes a Palavra de Deus de tal 

forma, que foram eles im pulsionados a registrar os arcanos e desígnios divinos 

de maneira sobrenatural, inerrante, infalível e singular. N enhum  outro livro foi 

inspirado dessa forma; foi um  milagre que se deu na área do conhecimento 

hum ano e nunca mais se repetiu.

Inspiração verbal e plenária da Bíblia. E a doutrina que assegura ser a Bíblia, em 

sua totalidade, produto  da inspiração divina. Plenária: todos os livros da Bíblia, 

sem qualquer exceção, foram igualmente inspirados por Deus. Verbal: o Espírito 

Santo guiou os autores não somente quanto às idéias, mas tam bém  quanto às 

palavras dos mistérios e concertos do Altíssimo (2 T m  3.16).

A inspiração plenária e verbal, todavia, não eliminou a participação dos autores 

humanos na produção da Bíblia. Pelo contrário: foram eles usados de acordo com 

seus traços personais, experiências e estilos literários (2  Pe 1.2 1).

Se no profeta Isaías deparamo-nos com um  estilo sublime e clássico, em Amós 

encontramos um  prosa simples e humilde, como os campos palmilhados pelo
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mensageiro campesino. E, se em Paulo encontram os um  grego que se amolda à 

dicção do heleno ático, em Marcos encontramos um  grego humilde como humilde 

era o seu autor. C ontudo, tanto nos primeiros com o nos segundos, não podem os 

negar a exatidão e a ortodoxia da inspirada Palavra de Deus.

A  inspiração da Bíblia t  única. C onform e já dissemos, além da Bíblia, nenhum  

outro livro foi produzido de maneira sobrenatural e inconfundivelmente divina. 

Eis porque a Palavra de Deus é a obra-prim a por excelência da raça humana. Até 

mesmo os seus mais arrebatados inimigos são obrigados a se curvar ante a sua 

beleza suprema e célica. H aja vista em todas as universidades realmente im por- 

tantes haver um a cadeira dedicada ao idiom a hebraico po r causa da crescente 

im portância da Bíblia.

Aliás, não fora a Palavra de Deus, a civilização ocidental, como a conhecemos, 

seria impossível. O  que os gregos não lograram com a sua filosofia e lógica, a 

Bíblia alcançou através de sua mensagem, que, em bora singela, derrubou grandes 

reinos e impérios.

Declaração doutrinária das Assembléias de Deus no Brasil. “Cremos na inspiração verbal 

da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter 

cristão”. A m aioria das denominações evangélicas, realmente conservadoras, tem 

a Bíblia com o a inspirada Palavra de Deus. Sem esse artigo de fé, o evangelismo 

perde todo  o seu conteúdo.

Evidências da inspiração divina da Bíblia. H á  evidências que nos indicam  ser a 

Bíblia a Palavra inspirada de Deus? Basta um a leitura das Sagradas Escrituras 

para se concluir, de imediato, terem sido elas p rodu to  da ação direta do  Es- 

p írito  Santo sobre os hagiógrafos, levando-os a escrever os livros que fazem 

parte  do cânon bíblico.

Entre as evidências, que nos indicam a procedência divina das Escrituras 

Sagradas, podem os citar:

1) A influência na vida do ser humano. Q ue outro livro, a não ser a Bíblia, é 

capaz de transform ar radicalmente o homem? Temos testem unhos emo- 

cionantes de homens, mulheres, jovens e crianças que, no contato com a 

Palavra de Deus, se tornaram  novas criaturas.

2 )  A influência na h is tó ria  da hum anidade. U ltrapassando  as fronte iras 

de Israel, de onde provieram  quase todos os seus escritores, a Bíblia 

foi a responsável d ireta  pela criação da cu ltura  ocidental. A influência 

do Santo  Livro, aliás, u ltrapassou  o O ciden te  e, hoje, faz com  que a 

Palavra de D eus seja adm irada em países que sem pre se opuseram  ao 

cristianism o. H a ja  vista a C hina e o Japão. Até m esm o nos países ára
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bes, que se deixam  conduz ir pelo A lcorão, a influência das Escrituras 

é m ais que no tória .

3 ) A influência na vida m oral da hum anidade. Sem a Bíblia Sagrada, 

estaria a hum anidade m ergulhada em densas trevas espirituais e m o- 

rais. O  hom em  em nada haveria de d iferir das bestas feras. T odavia , 

a m oralidade que a Bíblia vem exigindo do  ser hum ano, desde os D ez 

M andam entos, vem elevando os filhos de A dão aos mais altos ideais, 

im ped indo  que se degenerem .

A  INERRÂNCIA DA BÍBLIA SAGRADA

Em  sua apologia sobre a merrância da Bíblia, John Wesley é incisivo e direto: 

“Se há algum erro na Bíblia, então pode haver mil erros”. Por isso, conclui: “Se há 

um a falsidade sequer naquele Livro, ele não proveio da verdade”. C om o discor- 

dar de um  artigo de fé tão cristalino e lógico? Sem esta doutrina, o cristianismo 

seria impossível; suas verdades, tendo como base a Bíblia Sagrada, exigem seja 

esta não apenas divinamente inspirada, mas de igual m odo infalível, completa 

e inerrante.

Por conseguinte, se não aceitarmos integralmente a inerrância das Sagradas 

Escrituras, todo  o arcabouço doutrinário da religião fundada por Jesus de N a- 

zaré haverá de desaparecer. Se prim armos, no entanto, pela ortodoxia bíblica e 

teológica, não há por que temer aqueles que, em bora se autodenom inem  liberais, 

revelam-se intolerantes e impiedosos em sua abordagem ao fundamentalismo 

evangélico. Sob o m anto do liberalismo, exibem-se agressivos e inquisitoriais; a 

maioria nem mesmo aceita o debate acadêmico.

Afinal, o que é a inerrância bíblica? P or que ela é tão im portan te para a 

nossa fé? E por que sem essa doutrina  as Sagradas Escrituras perdem  toda  a 

razão de ser?

Oefiníção. A m elhor maneira de se compreender um a doutrina é buscar-lhe 

um a definição adequada. Sua conceituação, a partir daí, torna-se mais fácil e não 

pecará pela falta de clareza e objetividade. Vejamos, pois, de que form a haveremos 

de definir a doutrina da inerrância bíblica.

1) Definição etimológica. A palavra “inerrância” vem do vocábulo latino 

inerrantía e significa, literalm ente, “qualidade daquilo que não tem  erro; 

infalível” .

2) Definição teológica. A inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual as 

Sagradas Escrituras não contêm  quaisquer erros, por serem a inspira- 

da, infalível e completa Palavra de Deus. A Bíblia é inerrante tanto  nas



T e o l o g ia  S ist e m á t ic a  P f n tk c o sta l3 4

informações que nos transm ite como nos propósitos que expõe e nas 

reivindicações que apresenta. Sua inerrância é plena e absoluta. Isenta de 

erros doutrinários, culturais e científicos, mspira-nos ela confiança plena 

em seu conteúdo.

N este sentido, a doutrina da inerrância bíblica pode ser compreendida, 

também, como sinônim o de infalibilidade.

O  teólogo pentecostal John R. H iggm s assim define a doutrina da inerrância 

das Sagradas Escrituras:

Embora os termos “ in fa lib ilidade”  e “ inerrância”  tenham sido, historicamente, 

quase que sinônimos do ponto de vista da doutrina cristã, muitos evangélicos 

têm preferido ora um termo, ora outro. Alguns preferem “ inerrância”  para 

se distinguirem  dos que sustentam poder a “ in fa lib ilid a d e ”  re ferir-se à 

veracidade da mensagem da Bíblia, sem necessariamente ind ica r que a B íb lia  

não contém erros. O utros preferem “ in fa lib ilidade”  a f im  de evita r possíveis 

maUentendimentos em virtude de uma definição demasiadamente lim itada da 

“ inerrância” . Atualmente, 0 termo “ inerrância”  parece estar mais em voga 

que “ in fa lib ilidade” .

Inerrância, 0 grande debate teológico do século X X .  Foi exatamente em torno da mer- 

rância bíblica que girou a maior controvérsia teológica do Século XX. Até então, 

tinha-se como pressuposto básico que a Bíblia, como a inspirada Palavra de Deus, 

era absolutamente inerrante tanto no que concerne à doutrina como no que tange 

às informações geográficas, históricas e científicas. N enhum  teólogo cristão ousava 

colocar em dúvida a inerrância da Palavra de Deus.

Se, na comunidade cristã, quer católica, quer protestante, ninguém se atrevia 

a questionar a inerrância das Sagradas Escrituras, os filósofos seculares vinham, 

desde o iluminismo, lançando não poucas dúvidas sobre a integridade da doutrina 

e das informações contidas na Bíblia.

Toda essa discussão veio a se acirrar com  a chamada teologia liberal, que 

—  conquanto  nascida no Século X V III  —  veio a ganhar corpo no século 

passado. D e repente, o que parecia inconcebível já era d iscutido abertam ente 

no m undo acadêmico: “Afinal, a Bíblia é ou não é a inerrante Palavra de Deus?” 

Se a inerrância era posta  em dúvida, p o r que ficaria m tocada a sua inspiração 

verbal e plenária?

Semelhante controvérsia levou a ortodoxia cristã a se reunir para apresentar 

uma apologia da inerrância e da inspiração sobrenatural da Bíblia Sagrada. E desse 

debate resultou um  docum ento conhecido como a Declaração de Chicago.
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A  Declaração de Chicago. E m  1978, eruditos de várias confissões cristãs se 

reuniram  na cidade norte-am ericana de Chicago, a fim de discutir a inspiração 

sobrenatural da Bíblia e a sua conseqüente inerrância. F indos os trabalhos, os 

participantes do encontro  publicaram  um a declaração, realçando a ortodoxia 

dos princípios teológicos acerca da Bíblia Sagrada.

A Declaração de Chicago sobre a inerrância Bíblica, entre outras coisas, afirma:

A  autoridade das Escrituras é a chave para a igreja cristã em todos os séculos.

Aqueles que professam a sua f é  em Jesus Cristo como 0 seu Salvador e Senhor 

são intimados a mostrar a realidade de seu discipulado através da humildade e 

da obediente fidelidade à Palavra escrita de Deus. Rejeitar as Escrituras como a 

nossa regra de f é  e conduta constitui-se em deslealdade para com 0 nosso Mestre.

O  reconhecimento inquestionável e irrestrito das Sagradas Escrituras é essencial 

para a completa compreensão e confissão de sua autoridade.

Os cinco primeiros artigos da Declaração de Chicago sintetizam a fé ortodoxa 

concernente à inerrância da Bíblia Sagrada:

Z. Deus, sendo Ele a própria verdade por fa la r  somente a verdade, inspirou as Sagradas 

Escrituras, para que, através delas, revelasse a si mesmo à humanidade caída, por inter-  

médio de Jesus Cristo, como 0 Criador; Senhor; Redentor e Juiz. As Sagradas Escrituras, 

portanto, testificam do próprio Deus.

2. As Sagradas Escrituras, sendo a própria Palavra de Deus, escritas por homens devidamente 

preparados, inspirados e superintendidos pelo Espírito Santo, são divinamente infalíveis em 

todas as matérias de que tratam. Por conseguinte, devem elas ser cridas, como a instrução 

de Deus, em tudo 0 que afirmam; obedecidas; como mandamento de Deust em tudo 0 que 

demandam; recebidas, como garantia de Deus, em tudo 0 que prometem.

3. O  Espírito Santo, como 0 autor das Escrituras, tanto autentica 0 seu testemunho interno 

como nos abre a mente para entendê-las.

4. Sendo total e phnariamente dadas pelo próprio Deus, as Escrituras estão isentas de erros 

nem se acham equivocadas quanto a todos os seus ensinos, nem quanto às suas declarações 

sobre os atos de Deus na criação, os eventos da história m undial e acerca de sua própria 

origem literal sob a inspiração divina e também quanto às declarações de Deus com respeito 

à salvação individual dos seres humanos pela graça manifestada em Cristo Jesus.

5. A  autoridade das Escrituras será fatalmente enfraquecida se a sua absoluta inerrância 

fo r, de alguma fo rm a, menosprezada ou negligenciada, ou vier a lígar~se a uma visão da 

verdade contrária à própria Bíblia. Eaís desvios trariam irreparáveis perdas tanto para 

os crentes em particular quanto para a igreja de Cristo como um todo.
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O  artigo X III da Declaração de Chicago é mais do que incisivo: “Declaramc 

que a Bíblia, em sua totalidade, é inerrante, estando, por conseguinte, isenta c 

toda falsidade, fraude ou engano”.

A  coerência da inerrância. A doutrina da inerrância da Bíblia Sagrada não é mcc 

erente nem fere a razão, em bora esteja m uito acima desta; a inerrância bíblica 

razoável e crível; não precisa ser aceita de forma cega e mística: com porta os ma 

duros questionamentos justamente por ser absoluta e inquestionável. Ela não fei 

a legitimidade de nenhum  ramo do verdadeiro saber humano, que, sendo-nc 

outorgado por Deus, jamais contrariará o saber divino.

1) Em  relação à filosofia. A Bíblia Sagrada, como a inspirada e inerrante P; 

lavra de Deus, não vai de encontro à verdadeira filosofia. Acha-se, porén 

infinitamente acima desta. Se a segunda limita-se a levantar os problemas d 

vida, a primeira é a sua solução. E se a filosofia limita-se a especular acerc 

da realidade última das coisas, a Escritura desvenda-nos o próprio Deu 

como o nosso supremo bem, revelando-nos o caminho a seguir.

2 ) Em  relação à ciência. N ão contém a Bíblia quaisquer erros científicos. Po 

conseguinte, quando um  homem de ciências a acusa de incoerência cientí 

fica, duas coisas podem  estar acontecendo: o cientista, deixando o camp< 

da experimentação, põe-se a palmilhar levianamente o terreno movediço d, 

especulação. Se assim é, não temos um  cientista, mas um  confuso filosofe 

Pois não são poucas as matérias que, tidas como científicas, na verdade nãc 

passam de mitos e fantasias. Haja vista a teoria da evolução. Aliás, se é teoria 

como pode arrogar-se como ciência, se até hoje não foi comprovada?

Entre a ciência e a filosofia, há um a fronteira mui tênue que pode ser cruzad; 

sem que o cientista o perceba e sem que o filósofo disso se dê conta, Franci: 

Bacon, por exemplo, embora filósofo, traçou o caminho a ser trilhado pela ciênci; 

moderna. E o discurso do m étodo de Descartes?

Portanto, a ciência não tem a necessária autoridade para julgar a Bíblia Sagrada 

Pois se esta é a Palavra revelada daquEle que tudo fez, como se haverá aquela corr 

as suas especulações? N ão  é a ciência que deve julgar a Bíblia; esta é que tem de 

julgar aquela. Aliás, nenhuma autoridade humana, por mais culta e sábia, detém c 

direito de submeter as Escrituras aos seus crivos. Porque a Palavra de Deus julga 

todas as coisas, discernindo-nos claramente tudo o que existe no Universo.

A inerrância bíblica é aceita como algo plenamente crível e coerente pela 

verdadeira ciência.

3) Em  relação à arqueologia. A arqueologia vem sendo largamente utilizada 

para realçar quão firme é a doutrina da inerrância bíblica. Levemos err 

conta, porém, que ela, devido às suas limitações, nem  sempre consegue
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reum r as evidências exigidas pelos céticos acerca dos eventos bíblicos. 

Jamais encontraremos, por exemplo, a arca da aliança (Jr 3.16), o T a- 

bernáculo ou os castiçais que estavam no santo Tem plo. Além do mais, 

a H istória da Salvação, independentem ente dos achados arqueológicos, 

exige ser aceita pela fé.

Imaginemos se a arca da aliança fosse encontrada. Transformar-se-ia logo 

tal evidência em relíquia e seria mais nociva à Bíblia Sagrada do que a falta de 

evidências quanto à sua inspiração divina e inerrância.

Uma questão de f é  e de bom-senso. D iante do exposto, convenhamos: a doutrina da 

inerrância das Sagradas Escrituras é perfeitamente razoável. Ê lógica e coerente. 

Acha-se em perfeita consonância com o bom-senso, conquanto se encontre bem 

acima deste. E tam bém  um a questão de fé. Se alguém a rejeita, dem onstra não 

possuir qualquer senso lógico.

A  inerrância bíblica é absoluta. N ão  existe meia inerrância. O u  a Bíblia é a inerrante 

Palavra de Deus ou é a errante e falível palavra do homem. O  pensador Charles 

Colson afirmou, de forma categórica, que podem os aceitar integralmente a Bíblia; 

nela não há erros nem  contradições. M ais adiante, conclui:

A  Bíblia é historicamente precisa. As evidências refutaram muitas objeçõesfeitas pelos 

críticos. Temos todas as razões para acreditar na exatidão dos textos do Novo Testamento.

M uitos dos homens que 0 escreveram eram hebreus, e os estudiosos concordam 

que os hebreus eram meticulosos, e suas transcrições, precisas.

O  testemunho do Antigo Testamento. Lendo a Bíblia com sinceridade e singeleza de 

coração, convencemo-nos, de imediato: ela é, de fato, a inspirada e inerrante Palavra 

de Deus. Suas reivindicações quanto à própria inerrância são irrespondíveis.

I )  O  exórdio profético: “Assim diz o Senhor” . Através dessa fórm ula clás- 

sica, os profetas de Jeová apresentavam-se a Israel com o mensageiros do 

Deus de Abraão, Isaque e Jacó (Ex 4 .22; Is 30 .15; Jr 6 .16). Ao mesmo 

tem po, demonstravam: a Palavra que anunciavam não era propriam ente 

sua; era do Senhor e, com o tal, não continha qualquer erro.

Atesta-nos o apóstolo Pedro:

E  temos, m ui f rm e ,  a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, 

como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que 0 dia esclareça, e a estrela da 

alva apareça em vosso coração־ sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia 

da Escritura é de particu la r interpretação; porque a profecia nunca f o i  produzida
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por vontade de homem algum} mas os homens santos de Deus fa la ram  inspirados 

pelo Espírito Santo.

2) A Palavra de Deus é reta. Q uando o salmista asseverou ser reta a Palavra 

do Senhor, quis ele deixar bem claro que nela inexistiam erros ou ilogici- 

dades. Logo, ela é plena e absolutamente confiável: “Porque a palavra do 

S e n h o r  é reta, e todas as suas obras são fiéis” ( S I  33.4).

O  que levou o salmista a se expressar dessa forma? Sabia ele m uito bem 

que Deus está presente em toda a sua Palavra. E o que professa D onald  Grey 

Barnhouse: “O  caminho mais curto para se entender a Bíblia é aceitar o fato de 

que Deus está falando em cada linha”.

3) A Palavra de Deus é pura. “Toda palavra de Deus é pura; escudo é para 

os que confiam nele” (Pv 30.5). Por que fez o sábio semelhante assertiva? 

Ele confiava na inerrância das Sagradas Escrituras. Ao afirmar serem estas 

puras, estava reafirmando: elas não comportavam nenhum  erro; são a mais 

alta expressão da verdade.

Pode o A utor divino cometer erros comezinhos quanto à geografia, cultura 

e etnografia? O  pastor e teólogo inglês M atthew  H enry  testem unha acerca da 

inerrância absoluta da Bíblia: “As palavras das Escrituras devem ser consideradas 

palavras do Espírito Santo”.

4) A Palavra de Deus é eterna. H á documentos mais antigos que a Bíblia? Sua 

errância, entretanto, tornou-os de tal forma obsoletos e desatualizados que, 

hoje, somente são usados como peças paleográficas. Haja vista o Código de 

Hamurabi. Concernente à Bíblia, é a eterna contemporânea de todas as gera- 

ções. N a  verdade, livros há que, embora vindos à luz depois das Escrituras, 

fizeram-se logo desatualizados; alguns não foram além da primeira edição.

M as a Palavra de Deus é eterna. E d ith  D een escreveu: “A Bíblia jamais enve- 

lhece”. D iante de sua perenidade, cantou o profeta Isaías: “Seca-se a erva, e caem 

as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternam ente” (Is 40.8).

Os escritores do Novo Testamento. O s autores do N ovo Testamento asseveram a 

completa inerrância da Bíblia. Estes, que tam bém  escreveram inspirados pelo 

Espírito Santo e de form a inerrante, atestam a infalibilidade das Sagradas Es- 

crituras do Antigo Testamento. Para denotar a inspiração sobrenatural e infalível 

da Palavra de Deus, usam os apóstolos várias expressões-chave.

I )  Gegraptai. Esta alocução significa, literalmente, “está escrito” (R m  9.13). 

Warfield desta form a comenta a força dessa expressão: “Tudo o que for 

escrito como gegraptai tem caráter normativo porque é garantido pelo 

poder inescapável de Javé, Rei e Legislador”.
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2) Ta logia. “O s oráculos de D eus”. Em  Rom anos 3.2, lemos: “Aos judeus 

foram confiados os oráculos de D eus”. O  comentário a seguir é de Edwim 

A. Blum: “A interpretação mais adequada do texto de Romanos 3.2 remete 

a todo  o Antigo Testamento, e não a passagens específicas dele”.

3) Graphe. Este vocábulo é usado no N ovo Testamento, quer no singular, quer 

no plural, mais de cinqüenta vezes. Shrenk dessa maneira discorre acerca 

dessa palavra: “D e acordo com a concepção judaica tardia, a Escritura 

tem  importância normativa, possui autoridade e é sagrada. Sua validade 

é permanente e incontestável”.

R essaltam os que a Bíblia atesta a sua inerrância não som ente quan to  ao 

A ntigo T estam en to , mas, igualm ente, quan to  ao T es tam en to  N o v o  (2  Pe 

3 .1 4 -1 8 ; I Co 11.23; 14 .37 ). N a  Segunda E p ís to la  de Paulo  a T im ó teo , 

deixa o apósto lo  bem  paten te  que to d a  a E scritu ra  é inspirada: “T o d a  a 

E scritura é insp irada po r D eus...” (2  T m  3 .16 , A R A ).

O testemunho interno quanto à inerrância àa Bíblia. Além de todos os testem unhos 

arrolados, há que se levar em conta, de igual forma, o testem unho interior do 

Espírito Santo. Lendo as Sagradas Escrituras, sentimos que estamos diante da 

inspirada e m errante Palavra de Deus. Aliás, esta foi um a das maiores divisas da 

Reform a Protestante: Testimonium Spiritus Sancti internum.

H á uma passagem no Evangelho de Lucas que ilustra de modo surpreendente essa 

evidência. Refiro-me aos discípulos no caminho de Emaús. Ouvindo o Senhor Jesus 

discorrer-lhes sobre as passagens messiânicas do Antigo Testamento, um deles expressou 

o que ambos naquele momento sentiam: “Porventura, não ardia em nós o nosso coração 

quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras?” (Lc 24.32). O  que 

é isso senão uma evidência do testemunho interno do Espírito Santo?

Testemunhos externos. Os mais conceituados teólogos aceitam, defendem e proclamam 

a inerrância da Bíblia Sagrada como a infalível Palavra de Deus. Têm-na como uma 

das colunas do cristianismo; sem ela, a nossa fé não teria qualquer razão de ser.

1) Tomás de Aqum o é incisivo quanto a essa verdade: “Em  parte alguma 

pode haver falsidade no sentido literal das Escrituras Sagradas”.

2) Agostinho tam bém  é contundente: “Creio firmemente que nenhum  da- 

queles autores errou em qualquer aspecto quando escreveu”.

3) M artinho  Lutero m ostrou-se firme quanto à inerrância bíblica: “Aprendi 

a atribuir infalibilidade apenas aos livros chamados canônicos, de forma 

que creio confiantemente que nenhum  de seus autores cometeu erros .

4) Charles Spurgeon, como príncipe dos pregadores, enuncia: “Deus escreve 

com  uma pena que nunca borra, fala com um a língua que nunca erra, age 

com um a mão que nunca falha”.
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A  INFALIBILIDADE DA BÍBLIA

Ao tra ta r da infalibilidade da Palavra de Deus, ousadam ente expressou-se 

Carl F. H enry: “H á  apenas um a úmca coisa realm ente inevitável: é necessário 

que as Escrituras se cum pram ”. O  que isso significa? Sim plesm ente que a 

Bíblia é infalível; as suas palavras hão de cum prir-se de m aneira inexorável. 

Aliás, a infalibilidade da Escritura acha-se estreitam ente ligada à sua inspiração 

e inerrância; som ente um  livro divina e singularm ente inspirado poderia ser 

absolutam ente infalível.

T u d o  o que a Bíblia diz, cumpre-se; tudo o que promete, realiza-se; tudo  o 

que prevê, acontece. A Palavra de Deus não pode voltar vazia; antes, faz o que 

lhe apraz.

O  que é a infalibilidade. E a qualidade, ou virtude, do que é infalível; é algo que 

jamais poderá falhar. Assim está escrito no Dicionário Teológico, de C laudionor de 

Andrade (CPAD), acerca da infalibilidade da Palavra de Deus:

D o utr ina  que ensina ser a Bíblia infalível em tudo 0 que diz. Eis porque a Palavra de 

Deus pode ser assim considerada: l)  Suas promessas são rigorosamente observadas; 2)

Suas profecias cumprem-se deforma detalhada e clara (haja vista as Setenta Semanas 

de D a n ie l) ; 3 )  O  Plano de Salvação é executado apesar das oposições satânicas. 

Nenhuma de suas palavras jam ais caiu, nem cairá, po r terra.

A  Bíblia dá testemunho de sua infalibilidade. M uitas são as passagens que atestam 

a infalibilidade das Sagradas Escrituras. Isso significa que elas realmente são a 

Palavra de Deus. Se Ele não mente nem volta atrás, porque seria diferente a sua 

Palavra? Vejamos o que os profetas e apóstolos disseram acerca da doutrina da 

infalibilidade da Bíblia.

1) M oisés. “Q u ando  o tal p rofeta falar em nom e do S e n h o r ,  e tal palavra 

se não cum prir, nem  suceder assim, esta é palavra que o S e n h o r  não 

falou; com  soberba a falou o tal profeta; não tenhas tem or dele” (D t  

18 .22).

2 ) O  cronista do Reino de Israel. “E crescia Samuel, e o S e n h o r  era com ele, 

e nenhum a de todas as suas palavras deixou cair em terra” ( I  Sm 3.19).

3) Daniel. “N o  ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros 

que o número de anos, de que falou o S e n h o r  ao profeta Jeremias, em que 

haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de setenta anos” (D n 9.2).

4 ) M ateus. “Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da 

parte do Senhor pelo profeta” (M t 1.22).
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5 ) Jesus. “Passará o céu  e a cerra , mas as m m has palavras não passarão” 

(M c 13.31).

6) Lucas. “Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, 

com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta 

dias e falando do que respeita ao Reino de D eus” (A t 1.3).

N o  Brasil, não são poucos os teólogos —  e até seminários —  que lançam 

suspeições sobre a infalibilidade das Sagradas Escrituras. Sob a influência da teo- 

logia alemã, que, abandonando os princípios de Lutero e M elanchton, presumem 

que um  teólogo de vanguarda é aquele que até do supremo Ser duvida, não mais 

consideram a Bíblia Sagrada como a infalível Palavra de Deus.

Ouvi um  professor afirmar que a verdadeira teologia nasceu na Alemanha; foi 

estragada na Inglaterra e nos Estados Unidos; e é vorazmente consumida no Brasil. 

N ão concordo com semelhante assertiva. Apesar dos avanços alemães na área de 

estudos bíblicos, opto por ficar com os teólogos anglo-americanos. Até ao presente 

momento, vêm estes —  excetuando-se os liberais —  mostrando, além do conheci- 

mento, uma prática de vida cuja piedade é incontestável.

A  CLAREZA DA BÍBLIA

Q uem  se põe a ler as profecias de Nostradam us, se depara com um  emaranha- 

do de palavras, frases e orações sem quaisquer nexos. N a  obra desse falso profeta, 

qualquer interpretação é possível. Eis porque os charlatães, aproveitando-se da 

ingenuidade das gentes crédulas, jogam com aqueles versos, afirmando que N os- 

tradam us é sem pre atual. M as, na realidade, quem  entende aqueles cipoais?

N o  Brasil, onde o misticismo faz parte de nosso atribulado cotidiano, Nostrada- 

mus e seus congêneres nunca foram tão estudados. Cada vez que um  cataclismo sacode 

o planeta, aparece um intérprete desse falso profeta; e, citando alguma centúria, força 

um  cumprimento bobamente profético que, desmerecendo todas as leis da hermenêu- 

tica, parece atual, conquanto não passe de um emaranhado de frases sem nexo.

A Bíblia, porém, é clara e cristalinamente simples; as suas profecias não se 

escondem em possibilidades; mostram -se em cum prim entos e realizações. A 

clareza das Escrituras é um a das doutrinas mais surpreendentes da Palavra do 

Senhor; m ostra-nos que podem os confiar num  Deus que se comunica conosco 

em nossa linguagem; sua mensagem, posto encontrar-se acima de nossa razão, 

não a contraria; surpreende-a com coisas grandes e jamais cogitadas.

Consideremos, pois, a clareza das Sagradas Escrituras.

O  que é clareza, “Q ualidade do que é claro, inteligível e perfeitamente compre- 

ensível”. A clareza é conhecida tam bém  como perspecuidade.
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Definição teológica. A clareza da Bíblia é uma de suas principais características 

através da qual se to rna ela plenamente inteligível aos que se dispõem  a examina 

la com um  coração reto, humilde e predisposto a aceitá-la como a inspirada 

infalível e inerrante Palavra de Deus.

O  testemunho ia  B íh lia  quanto à sua clareza. N as Sagradas Escrituras, deparamo- 

nos com  m uitos testem unhos acerca de sua clareza. N o  Salmo 19, lemos: “ A 

lei do S e n h o r  é perfeita e refrigera a alma; o testem unho do S e n h o r  é fiel e d í  

sabedoria aos símplices” (SI 19.7).

M ais adiante, canta o salmista: “A exposição das tuas palavras dá luz e dá en- 

tendim ento aos símplices” (SI 1 19.130). Consideremos, ainda, este mandamento 

do Senhor por intermédio de Moisés: “E estas palavras que hoje te ordeno estarão 

no teu coração; e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, 

e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te” (D t 6.6,7).

Ora, se uma criança é capaz de entender a Palavra de Deus, como um adulto ilustrado 

não a entenderá? Aliás, é a Bíblia tão simples que, para se compreendê-la, é mister que 

nos façamos como as crianças: com um  coração puro, ouçamos a voz do Senhor.

A  SUPREMACIA DA BÍBLIA EM MATÉRIA DE FÉ E PRÁTICA

“A autoridade da Bíblia não provém da capacidade de seus autores humanos, 

mas do caráter de seu A utor” —  foi o que afirmou J. Blanchard. Se a autoridade 

da Bíblia é absoluta, como haveremos nós de questioná-la? Se a nossa autoridade 

é limitada, a da Bíblia não conhece limites; é suprema em matéria de fé e prática. 

Por conseguinte, que nenhum  órgão eclesiástico desafie o que nos legaram os 

profetas hebreus e os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo.

Assim como Israel acatava sem questionar os oráculos do Eterno; e assim a igreja 

primitiva curvava-se ante a autoridade das Sagradas Escrituras, devemos nós agir, 

em tem or e grande tremor, a fim de que sejamos havidos como filhos de Deus.

N o  Brasil, onde a fé evangélica ainda é pura e conserva a simplicidade dos 

que nos trouxeram a fé, questionar a supremacia da Bíblia Sagrada é algo mima- 

ginável. Desde criança, aprendi: quando a Bíblia fala já não precisamos ter voz 

alguma. Infelizmente, vêm aparecendo, nalguns seminários e faculdades teológicas, 

algumas vozes atrevidas e postulantes que —  embaladas pelo orgulho do ungido 

querubim  —  põem-se a questionar não somente a Palavra de Deus como ao 

próprio Espírito que a inspirou.

Vejamos, em primeiro lugar, o que é a autoridade da Bíblia e em que ela consiste.

Definição. O riu n d a  do  vocábulo la tino  autoritatem, esta palavra significa: 

“direito  absoluto e inquestionável de se fazer obedecer, de dar ordens, de
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estabelecer decretos e, de acordo com  estes, tom ar decisões e agir a fim de que 

cada decreto seja rigorosam ente observado” .

Definição teológica, “Poder absoluto e inquestionável reivindicado, dem onstrado 

e sustentado pela Bíblia em matéria de fé e prática. Tal autoridade advém-lhe 

do fato de ela ser a inspirada, inerrante e infalível Palavra de D eus” (Dicionário  

Teológico, da CPAD).

Testemunho da Bíblia a respeito de sua autoridade. A Palavra de Deus diz:

A  h i e ao testemunho! Se eles não fa larem  segundo esta palavra, nunca verão a 

alva (Is 8 .2 0 ).

E  os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo: Este é 0 

caminho; andai nele; sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda 

(Is 3 0 .2 1 ) .

Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo 

são mandamentos do Senhor ( l  Co 14 .37 ).

U m a das maiores virtudes da Reforma Protestante foi resgatar, no seio da 

cnstandade, a supremacia da Bíblia Sagrada em matéria de fé e prática. Até en- 

tão se renegava a doutrina dos apóstolos e dos profetas, colocando a tradição da 

Igreja Católica Romana acima das Sagradas Escrituras. E, com isso, cometiam-se 

os maiores absurdos em nome de Jesus Cristo. H aja vista as Cruzadas, o Tribunal 

da Inquisição e as perseguições contra os que ousavam pensar diferentemente da 

hierarquia romana.

Os reformadores, porém, guiados pelo Espírito Santo, recolocaram as Sagradas 

Escrituras no lugar onde elas sempre deveriam estar: no centro da igreja de nosso 

Senhor Jesus Cristo, legislando sobre a doutrina e acerca da conduta dos cristãos.

A  COMPLETUDE DA BÍBLIA

H á duas verdades quanto às Escrituras Sagradas que andam  de mãos dadas: 

sua autoridade e com pletude; é impossível dissociá-las. A prim eira é a palavra 

final em m atéria de fé e prática; a segunda não adm ite quaisquer autoridades 

que contrariem  a Bíblia, quer d im inuindo-lhe a revelação, quer acrescentando 

outros dados além daqueles que nos foram  apresentados pelo Senhor através 

da inspiração do Espírito  Santo. A seguir, veremos a im portância da com ple- 

tude bíblica.

Definição. Com pletude é aquilo que, pela excelência de suas qualidades, sa- 

tisfaz plenamente, não adm itindo acréscimos nem  diminuições; é aquilo que é 

suficiente por si mesmo.
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Definição teológica. Assim W ayne G ruden define a com pletude das Sagradas 

Escrituras:

A  Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio 

da história da redenção e que hoje contém todas as palavras de Deus de que precisamos 

para a salvação, para que, de maneira perfeita, nele possamos confiar e a ele obedecer.

O  testemunho da Bíblia quanto à sua suficiência. Dessa forma, exorta Paulo ao jovem 

T im óteo: “E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem  

fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus” (2 T m  3.15).

A seguir, o mesmo apóstolo m ostra a inspiração como prova da completude 

da Bíblia: “Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para 

redargüir, para corrigir, para instruir em justiça” (2 T m  3.16).

Bem antes de Paulo o legislador dos hebreus, Moisés, exorta Israel a que 

preserve a doutrina da com pletude da Palavra de Deus: “N ada acrescentareis à 

palavra que vos mando, nem dimmuireis dela, para que guardeis os mandamentos 

do S e n h o r ,  v o s s o  Deus, que eu vos m ando” (D t 4.2).

Finalmente, no último livro do cânon sagrado, deixa-nos João esta seriíssima 

advertência:

Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém 

&5 acrescentar alguma coisa, Deus fa rá  v ir  sobre ele as pragas que estão escritas neste livro; 

et se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da 

árvore da vida e da Cidade Santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas 

coisas diz: Certamente, cedo vmho. Amém! Ora, vem, Senhor Jesus! A  graça de nosso Senhor 

Jesus Cristo seja corn todos vós. Amém! (Ap 2 2 .18~21).

Certa vez, foi lançado um  livro, nos Estados U nidos, que —  garganteavam 

seus autores —  seria a mais perfeita complementação da Bíblia Sagrada. T ra- 

zendo o “irrevelável” e colocando à disposição dos simples e incautos mortais 

as palavras seladas de Daniel, a súmula da visão de Paulo e a interpretação das 

vozes ouvidas po r João no Apocalipse, o referido livro era de tal forma pode- 

roso que, apropriando-se alguém dele, não se sustinha em pé; era de imediato 

arrojado por terra.

Quando a obra me chegou às mãos, exammei-a para constatar apenas improprie- 

dades lógicas, erros gramaticais, estilo paupérrimo e aleijões doutrinais que, ultra- 

passando as raias do bom-senso, já resvalavam aqui para a heresia, já escorregavam 

ali para a apostasia, já deslizavam mais além para as garras do pai da mentira.
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Se estudarmos atentamente as heresias, constataremos: a maioria delas surgiu 

porque os seus autores desconheciam esta verdade elementar: a Bíblia é completa 

em si mesma. O  seu cânone foi encerrado quando João recebeu do Senhor a visão 

das coisas que, brevemente, devem acontecer. E os pais da igreja, sabedores disso, 

houveram por bem recusar todos os livros que não tinham  condições de figurar 

no cânon da Bíblia Sagrada.

A Bíblia, pois, não necessita de quaisquer acréscimos: ela é completa em si 

mesma. O s pentecostais devemos estar atentos a esse artigo de fé e jamais per- 

m itir que o dom  de profecia, por exemplo, seja exercido de maneira abusiva por 

alguém que, já não aceitando ser usado pelo Espírito Santo, presume-se m uito 

superior ao Consolador. Ao coríntios, deixa Paulo um a exortação mui oportuna. 

Afirma o apóstolo que, se alguém busca arrogar-se como profeta ou espiritual, 

deve saber que as coisas escritas por ele são m andam entos do Senhor.

C o m o  i n t e r p r e t a r  c o r r e t a m e n t e  a  B íb lia

Em  seu excelente livro Cristianismo em Crise, H an k  HanegraafF, utilizando a 

palavra ligths, em inglês, m ostra como se deve interpretar as Sagradas Escrituras. 

Fugindo ao extremismo da interpretação alegórica de Orígenes, e não se detendo 

naqueles que tudo  procuram  interpretar de form a literal, m ostra-nos H anegraaff 

que a Bíblia tem de ser interpretada com m uito equilíbrio e precisão.

Fazendo um  acróstico da palavra ligths, traduzida por luzes em português, 

dá-nos ele uma perfeita síntese da verdade hermenêutica:

L —  Interpretação Literal

I —  Iluminação Espiritua l 

G  —  Princípios Gramaticais 

H  —  Contexto Histórico 

T  —  Ensino Teológico 

S —  Simetria Bíblica

A pesar de o acróstico ter sido feito  para o inglês, adapta-se m u ito  bem 

ao português.

Interpretação literal. Devemos interpretar a Bíblia de m odo natural, levando em 

consideração o que as palavras, em si, realmente significam. Q uando nos depa- 

rarmos como uma parábola, ou com uma metáfora, interpretemo-las de acordo 

com o m étodo metafórico. Se o Senhor Jesus, pois, afirma que é a porta, não 

devemos imaginar madeira, dobradiças e trancas. Mas, se Ele declara ser o Filho
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de Deus, por que buscar, nesta passagem, alguma alegoria? O  mesmo princípio 

tem  de ser aplicado aos demais textos das Escrituras.

Iluminação espiritual. Se acreditamos, de fato, ser o Espírito Santo o inspirador 

da Palavra de Deus, é m ister crer que, na leitura e interpretação da Bíblia, pode- 

m os contar com  a sua iluminação.

Mas, como está escrito: As coisas que 0 olho não viu, e 0 ouvido não ouviu, e não 

subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que 0 amam. Mas 

Deus no~las revelou pelo seu Espírito; porque 0 Espírito penetra todas as coisas, 

ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, 

senão 0 espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de 

Deus, senão 0 Espírito de Deus ( l  Co 2 .9 - 11).

D e que form a advém-nos a iluminação? D iz o autor sagrado que a exposição 

da Palavra de Deus dá-nos luz. Lembremo-nos ainda da exposição que o mesmo 

Senhor fez aos discípulos no caminho de Emaús. Enquanto  Ele expunha-lhes as 

Escrituras, sentiam-se eles como que os seus corações ardessem. E foi assim que 

os viajores passaram a entender que Jesus era, realmente, o Filho de Deus.

Princípio gramatical. N a  interpretação da Bíblia, levemos em consideração que foi 

ela escrita de conformidade com as regras gramaticais. Logo, deve ser interpretada 

tam bém  segundo as mesmas regras. Eis porque é de suma im portância ao leitor 

das Escrituras conhecer as regras básicas da gramática e da sintaxe.

Contexto histórico. N ão  nos esqueçamos de que a Bíblia foi escrita num  contexto 

histónco-cultural específico. Significa isso que deve ela ser interpretada tendo-se 

em conta este mesmo contexto. Eis porque é mister que entendamos como viviam 

os judeus dos tempos bíblicos: suas casas, roupas, profissões, relações sociais, culto, 

etc. Temos hoje não poucos manuais que nos auxiliam nessa grande tarefa.

Ensino teológico. Em bora possamos examinar livremente a Bíblia Sagrada, não 

podem os descurar o trabalho dos mestres e dos que se afadigam na interpretação 

da Palavra de Deus. Afinal de contas, os mestres foram-nos dados por Cristo, a 

fim de que nos aperfeiçoem no conhecimento divino (E f  4 .1 1).

O  eunuco etíope, apesar de ler regularmente a Bíblia, como depreendemos do 

texto de Atos, só veio a entender o caminho da salvação quando Filipe, sentando- 

se ao seu lado, pôs-se a falar-lhe de Jesus Cristo, o Filho de Deus.

Por conseguinte, o ensino teológico é imprescindível na interpretação das 

Sagradas Escrituras.

Simetria bíblica. O  mais forte dos princípios da hermenêutica sagrada é que a 

Bíblia interpreta-se a si mesma. Por isso, não podemos, sob hipótese alguma, fazer
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doutrinas a partir de passagens isoladas, pois devem estas se harmonizar com o todo. 

Aí está a simetria. E justamente a harmonia resultante entre as partes e o todo.

Escrita num período de 1.600 anos por quarenta autores das mais variadas ocu- 

pações, a simetria da Bíblia é absoluta. Portanto, ela não entra em contradição consigo 

mesma, desde que interpretada de conformidade com as regras da hermenêutica.

C o n c l u s ã o

Com o filhos de Deus, não podem os nos afastar jamais das Sagradas Escritu- 

ras; destas, todos dependemos vitalmente. Q uan to  mais as lermos, mais íntimos 

seremos de seu Autor. O s maiores santos e campeões de Deus fizeram-se tão 

afeiçoados à Bíblia que vieram a ser confundidos com o Livro dos livros.

E nós? C om o nos haveremos diante da Bíblia Sagrada? N ão  podem os relegá- 

la a um  plano terciário: tanto na igreja de Cristo como em nossa vida, deve ela 

ocupar sempre o primeiro lugar. Se assim não a considerarmos, jamais nos tor- 

naremos aptos para a vida eterna.

Houve um  tempo, em nossa pátria, em que os crentes éramos de tal forma iden- 

tificados com a Bíblia Sagrada que os incrédulos taxavam-nos de “os bíblias”.

Z om bando dos santos que, altaneiramente, iam para o tem plo levando a sua 

Bíblia junto ao peito, não imaginavam aqueles escarnecedores que as suas palavras, 

antes de nos constituírem  um a afronta, eram-nos um  louvor singular. Aliás, se 

de fato somos povo de Deus, temos de ser identificados com o Livro de Deus. 

N ó s  também, à semelhança dos israelitas, somos o povo do livro.
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1) Dê o significado da palavra “Bíblia”, mencionada neste capítulo.

2) O  que abrange a Bibliologia; isto é, em que consiste esta matéria?

3) Qual é o perigo do avanço do liberalismo teológico em faculdades 

e seminários outrora ortodoxos?

4) Em  que consiste a autoria divino-humana da Bíblia?

5) Cite pelo menos dois textos da Bíblia que comprovem a sua 

inspiração divina.

6) A Bíblia foi escrita por quantos autores, e num período de quantos 

anos?

7) Por que a Bíblia é o único livro contemporâneo de toda a huma- 

nidade, em todas as eras?

8) Qual é a posição dos teólogos liberais quanto à inspiração plenária 

das Escrituras?

9) O  que é o racionalismo teológico?

10) Explique por que a posição neo-ortodoxa é equivocada.

11) Por que deve o herm eneuta ortodoxo abraçar a posição 

conservadora?

12) Em  qual século o herege M arcião se insurgiu contra as 

Sagradas Escrituras, e de que form a fez ele isso?

13) Por que Atanásio to rnou-se  conhecido com o o pai da 

ortodoxia?

14) Assinale apenas a alternativa correta e justifique a sua res- 

posta. A  comunidade de f é  pentecostal, form ada principalmente pelas 

Assembléias de Deus, sempre acreditou ser a Bíblia...

a) Inspirada, errante, infalível e completa Palavra de Deus.

b) Inspirada, inerrante, falível e incompleta Palavra de Deus.

c) Inspirada, errante, infalível e uuompleta Palavra de Deus.

d) Inspirada, inerrante, infalível e completa Palavra de Deus.

15) Explique o processo de canonização. Como ele se deu?

16) Cite as três evidências da inspiração divina da Bíblia e explique-as.

17) O  que é a inerrância bíblica?

18) Quais são as três expressões-chave usadas pelos apóstolos para de- 

finir a inspiração sobrenatural e infalível da Palavra de Deus?

19) Mencione pelo menos três passagens bíblicas que confirmem a 

infalibilidade das Escrituras.

20) Cite os passos hermenêuticos contidos no acróstico lights.Q
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C a p í t u l o  2

T e o l o g ia  —  a  D o u t r in a  d e  D e u s



m aioria dos tratados de teologia sistemática chama a dou trina  de 

D eus de Teologia, a ciência das coisas divinas.1 Esse vocábulo vem 

de duas palavras gregas: theos, “D eus”; e logos, “palavra”, “discurso”. E um  term o 

que não aparece na Bíblia; surgiu na filosofia grega e foi usado por Platão, com o 

sentido mítico-religioso, ao falar sobre a origem dos deuses e a sua relação com 

o m undo (74 República, 379a).

Aristóteles empregou o term o e seus derivados com o parte  da filosofia 

(Metafísica, 1026al 9). Já os estóicos distinguiam três tipos de teologia: a mítica, a 

política e a natural. Por meio deles, o term o chegou aos primeiros pais da igreja: 

Tertuliano, Eusébio de Cesaréia e Agostinho de H ipona.

I n t r o d u ç ã o  à  T e o l o g ia

Os escritores cristãos, até o século Π Ι ,  referiam-se ao termo “teologia” de forma 

negativa, como mitologia pagã. Orígenes foi o primeiro a empregá-lo no contexto 

cristão como “a sublimidade e a majestade da teologia” ( Contra Celso, 6.18). A partir 

de Eusébio de Cesaréia, a palavra popularizou-se no cristianismo.

Desde então, o significado desse vocábulo tornou-se amplo, mas é difícil 

entender o seu sentido sem considerar o contexto. Hoje, quando falamos em
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teologia cristã, referimo-nos à teologia sistemática. Nessa acepção, Karl R ahner 

definiu teologia como “a ciência da fé (...) a explanação e a explicação consciente 

e m etódica da revelação divina, recebida e compreendida pela fé”.2

Q ual é a fonte da teologia cristã? A própria  Palavra de Deus. A fé não é ir- 

racional; Jesus ensinou que devemos amar a Deus com o nosso “entendim ento” 

(M c 12.30). A fé cristã não anula a inteligência nem extingue o pensamento. E 

de Agostinho de H ipona  a expressão: “creio para com preender” —  foi extraída 

de Isaías 7.9: “se o não crerdes, certamente, não ficareis firmes”, que a Septuaginta 

traduziu por “não compreendereis”.

Anselmo de Cantuária retom ou essa idéia na Idade Média. A teologia cristã 

são os dados da revelação postos em ordem sistemática e organizada ao longo dos 

séculos; isso implica o uso da razão. Daí os papéis da filosofia, da hermenêutica 

e da tradição como ferramentas adicionais no estudo da teologia.

O  QUE É TEOLOGIA PENTECOSTAL?

A teologia pentecostal se fundamenta nas Escrituras Sagradas; é histórica e man- 

tém  o pensamento teológico dos reformadores quanto às doutrinas cardeais da fé 

cristã. Ela, segundo Stanley M . H orton, impediu o avanço das idéias liberais,3 além 

de enfatizar a doutrina do Espírito Santo, que nunca havia recebido um tratamento 

justo nos tratados de teologia: “os antigos compêndios de teologia sistemática, 

em sua maioria, não possuem nenhum  capítulo sobre pneum atologia”.4

E ruditos, durante e após o avivamento da R ua Azusa, em Los Angeles 

(E U A ), no início do século XX, em preenderam  vários estudos sobre o Es- 

p írito  Santo, o batism o no Espírito, a glossolalia^ e os dons do Consolador. 

Eles obtiveram avanços significativos e dem onstraram  que a erudição não anula 

o fervor espiritual da fé cristã. A teologia pentecostal dá ênfase às experiências 

pessoais do cristão, porém  àquelas fundamentadas na Palavra de Deus.

U m a das características da dispensação da graça é o fato de Deus se comunicar 

com cada crente de m odo individual, independentemente de sexo ou faixa etária —  

por meio de sonhos, visões, profecias e até pequenas coisas naturais do dia-a-dia (cf. 

A t 2.17,18). Tais privilégios, nos tempos do Antigo Testamento, restringiam-se 

aos profetas ou a alguém escolhido para uma obra específica (N m  12.6).

O s pentecostais resgataram a com unhão com o Cristo vivo, ressuscitado, 

como nos tempos do Novo Testamento. A batalha contra os liberais, os avanços 

nos estudos sobre o Espírito Santo e os seus dons, com as suas manifestações 

nos cultos e na vida pessoal de cada crente, são as principais contribuições do 

pentecostalismo na construção do pensamento teológico do século XX.
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O termo “teologia” tem várias acepções, podendo ser usado tanto para a 
doutrina de Deus quanto para a ciência da fé, além de incluir outros significados. 
O doutor Lewis Sperry Chafer criou o neologismo “teontologia” a fim de definir 
melhor a doutrina de Deus e evitar interpretações ambíguas.

De acordo com Chafer, como o termo grego on/ontos significa “ser”, a ênfase de 
tal estudo recai sobre o Ser de Deus. Ou, ainda, segundo Charles Hodge, trata-se 
da “teologia propriamente dita”. A doutrina de Deus é, pois, o principal assunto 
da teologia sistemática ou de qualquer sistema teológico. E o ponto de partida que 
norteia todo o ensino teológico.

Deus aparece logo no primeiro versículo da Bíblia como o Criador: “N o 
princípio, criou Deus os céus e a terra” (Gn I .I) . Essa importância faz do tema 
uma questão de vida ou morte: “E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por 
único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste” (Jo 17.3).

O utro fator importante é que o Senhor Jesus ensinou que amar a Deus 
acima de todas as coisas é o primeiro e grande mandamento (M c 12.29-32). 
Ao longo dos séculos, os homens têm levado essa questão a sério, nas suas 
múltiplas formas de adoração, de conceitos e de crenças, tanto no cristianismo 
como fora dele.

T e o r ia s  i n a d e q u a d a s

H á vários sistemas de crenças em Deus que divergem dos ensinos bíblicos 
e inúmeras tentativas de explicar o relacionamento dEle com Universo e o 
homem. Essas teorias inapropriadas levam o homem a se distanciar do Criador, 
como veremos.

Ateísmo. O  termo vem de duas palavras gregas: da partícula negativa a, “ne- 
gação” ou “privação”; e de tbeos, “Deus”. A idéia é da negação do Senhor, isto é, 
“Deus não existe”. Essa palavra aparece apenas uma vez no Novo Testamento, com 
o sentido de “sem Deus” (E f 2.12), e não de negação da existência divina.

O ateísmo é uma teoria contraditória em si mesma, pois, para negar a exis- 
tência do Deus verdadeiro, apoia-se na pressuposição de que Ele existe! A Palavra 
do Senhor chama os ateus de néscios, haja vista afirmarem: “Não há Deus” (SI
14.1; 53.1).

N a prática, o ateísmo é um modo de vida sem relação alguma com a cren- 
ça em Deus. Seus adeptos vivem como se Ele não existisse: “Por causa do seu 
orgulho, o ímpio não investiga; todas as suas cogitações são: Não há Deus” (SI

T e o n t o l o g i a , a  d o u t r i n a  d e  D e u s
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10.4). Contudo, mesmo se autodenom inando ateus, não conseguem explicar o 

vazio de suas almas.

Os ateus não conseguem entender sequer o que se passa com eles mesmos. N o  

entanto, ainda que haja alguém que admita não sentir a necessidade de Deus em 

sua vida, isso jamais invalidará a inquestionável realidade da existência dEle.

Agnosticismo. E a negação do conhecimento (gr. gnosis) ou do conhecer (gr. 

ginosko). O  term o “agnosticismo” foi empregado pela primeira vez pelo biólogo 

e filósofo inglês T hom as H enry  Huxley. Desapontado com as declarações dog- 

máticas da igreja, que lhe pareciam sem fundamento, recusou-se a opinar sobre 

temas teológicos.

Huxley usou a palavra em questão a fim de expressar a idéia de crença sus- 

pensa —  de quem não crê nem deixa de crer. Por conseguinte, os agnósticos não 

têm  opinião formada sobre Deus; não negam nem afirmam a sua existência; não 

são contra nem a favor do Todo-Poderoso.

Evolucionísmo. Essa teoria ensina que organismos biológicos evoluíram num  

longo processo através das eras. A seleção natural, evolucionísmo, ou darwmismo, 

é a teoria da sobrevivência dos mais fortes.

H á  duas formas de evolucionísmo: o ateísta e o teísta. O  primeiro excluí Deus 

da criação; o segundo parte do princípio de que o Senhor criou os materiais 

originais e que o processo evolutivo se encarregou do desenvolvimento deles até 

à perfeição.

Políteísmo. E a prática da adoração a mais de um a divindade. Esse vocábulo 

vem da língua grega —  polys, “m u ito ”; e theos, “deus” . Isso significa que o 

politeísta serve e adora a vários deuses. N ão  se trata  do simples fato de ele 

reconhecer a existência daqueles, e sim de obedecer a um  sistema oposto  ao 

monotcísmo (gr. monos, “ún ico”), crença no único Deus verdadeiro, revelado nas 

Escrituras (D t  6.4).

Hcnoteísmo. Este term o (do adjetivo numeral grego hen, “ u m ” , e de theos) foi 

empregado por M ax Muller, historiador das religiões alemão, a fim de indicar 

o sistema de adoração a um  só Deus, admitindo, todavia, a existência de outros 

deuses. E, pois, um  sistema que se situa, paradoxalmente, entre o monoteísm o 

e o políteísmo.

Matcrialísmo. N ão  é o mesmo que materialidade; trata-se da doutrina pela qual se 

afirma que a matéria é a realidade última, a única coisa existente. Nessa teoria não há 

lugar para Deus, tampouco para qualquer classe de realidade espiritual, transcendental 

ou imaterial.

Panteísmo. Os defensores dessa teoria postulam a identidade do Todo-Poderoso 

com o Universo. Trata-se da crença filosófica ou religiosa do hmduísmo, a qual
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esteve presente nos pensamentos grego e romano. E a doutrina de que Deus é 

tudo, e tudo é Deus; ela não separa a criatura do Criador, associando-o ao próprio 

Satanás, que —  segundo a teoria em apreço —  também é um deus. Em suma, 

nada há que não seja Deus; nada existe além dEle.

Deísmo. D outrina pela qual se afirma a existência de Deus, mas, ao mesmo 

tempo, assevera que Ele está m uito longe de nós, a ponto  de não se envolver 

com os assuntos humanos, como um  relojoeiro que dá corda a um  relógio e se 

esquece dele. E a doutrina dos epicureus, contrária ao teismo, ensinado pela 

ortodoxia cristã; ou seja, Deus “não está longe de cada um  de nós” (A t 17.27), 

e sim interessado no ser hum ano (H b  I I .6 ) .

Monismo. Trata-se de uma form a de panteísmo. Deus e a natureza, segundo 

essa teoria, m uito  comum no hinduismo, dissolvem-se em uma única realidade 

impessoal. O  term o vem do grego monos, “só, único”, empregado pela primeira 

vez por Christian von Wolff, filósofo alemão.

A  EXISTÊNCIA DE D E U S

N ão  há, na revelação bíblica, a preocupação em provar que Deus existe. Isso 

pode ser notado no primeiro versículo da Bíblia: “N o  princípio criou Deus os 

céus e a terra” (G n I . I ) .T a l  declaração denota que não há nas Santas Escrituras 

a intenção de persuadir o leitor a crer na existência do Todo-Poderoso.

A existência dEle é um  fato consumado, uma verdade primária, que não 

necessita de comprovação. Deus transcende à existência. Segundo Paul Tillich, 

pastor luterano, teólogo e pensador cristão, “Deus está além de todas as causas 

finitas”. O  conhecimento da sua existência pode vir da intuição, da razão, porém 

as Escrituras Sagradas são a sua única fonte confiável.

Intuição. Todo ser humano é religioso por natureza. O  hom em  tem anseio pelas 

coisas de Deus e sente o desejo de buscá-lo. H á  tribos que não usam roupas nem 

sabem edificar uma casa; outras, sequer têm conhecimento suficiente para acender 

um  fogo. Entretanto, nenhuma há que não possua crenças num  ser superior. Por 

mais primitivo que seja o seu culto, e estranho o seu conceito de divindade, há 

um  denom inador comum: o anseio e a busca de Deus.

A religiosidade humana é um  fato universal e incontestável. Agostinho de H i- 

pona declarou: “O  Deus! tu nos fizeste para ti mesmo, e a nossa alma não achará 

repouso, até que volte a ti” (Confissões I .I ) .  E disse o salmista, inspirado pelo Espírito: 

“Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por 

ti, ó Deus! A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; quando entrarei e me 

apresentarei ante a face de Deus?” (SI 42.1,2).
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Com o se vê, a crença universal na existência de Deus explica-se pela intuição. 

O  conhecim ento acerca dEle é intuitivo —  este term o significa “relação direta 

(sem interm ediário) com um  objeto qualquer”.6 E um conhecim ento direto 

ou um a relação direta com o objeto; percepção natural, algo inato, inerente ao 

ser da pessoa. E a Palavra de Deus atesta essa crença intuitiva, em R om anos 

1.19,21; 2 .14,15:

Porquanto 0 que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lho 

manifestou... porquanto, tendo conhecido a Deus, não 0 glorificaram como Deus, 

nem lhe deram graças; antes, em seus discursos se desvaneceram; e 0 seu coração 

insensato se obscureceu.

Porque, quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da 

lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a ohra da lei escrita 

no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, 

quer acusando-os, quer defendendo-os.

Razão. Os teólogos estão divididos quanto à possibilidade de a razão poder 

provar a existência de Deus. O s argumentos fundamentados na razão são mais 

conceitos filosóficos do que teológicos. Segundo Strong, cada argumento isolado 

apresenta os seus senões; ou seja, não é conclusivo —  juntos se completam.7 Por 

outro lado, outros, como Wayne Grudem, acreditam que tais argumentos provam 

ser irracional negar a existência de Deus:

São de fa to  tentativas de analisar as evidênciast especialmente as evidências da 

natureza, de modos extremamente cuidadosos e logicamente precisos, a f im  de 

convencer as pessoas de que não é racional rejeitar a idéia de que Deus existe.8

Razão é a faculdade hum ana de observar a ordem  do Universo e aplicá-la a 

seus pensamentos e atitudes. Aristóteles desconhecia o conceito judaico-cristão 

de criação. N o  entanto, nas suas observações chegou à conclusão de que Deus 

existe. Seu argumento para provar a existência de Deus está no m ovim ento dos 

seres, na ordem  existente nç> m undo, nos graus de perfeição e na experiência 

psicológica.

Pela lógica, qualquer movimento supõe uma força externa atuando sobre o 

ser, o que Aristóteles chamou de “m o to r”. Cada m otor recebe o movimento de 

outro; e assim po r diante. O  m otor que é imóvel —  que não pode ser movido 

po r outro —  seria o primeiro, isto é, a Perfeição Absoluta, Deus. Ele é o prm- 

cípio da causa primeira.
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A idéia aristotélica foi retomada, na Idade Média, po r Tomás de Aquino, que 

a empregou na explanação das Cinco Vias (em sua obra Summa Contra Gentiles), com 

o objetivo de “provar”, de forma racional, a existência de Deus. Essa parte da 

citada obra tornou-se conhecida como o argumento cosmológico e o argumento 

teleológico.9 N o  entanto, alguns, como Alister E. M cG rath, afirmam que não há 

nela indícios de que a intenção fosse provar a existência de Deus, haja vista a fé 

de Tomás de Aquino firmar-se na revelação, e não nessas cinco vias.10

N esse argum ento tom ista , “D eus é conhecido a p a r ti r  do exterior. O lha- 

m os para o m undo  e descobrim os a necessidade lógica da existência de um  

ser su p erio r” , afirm ou Paul Tillich, que o considerou um a análise, e não um  

argumento:

( são verdadeiros não enquanto argumentos, mas enquanto análise) ( . ..)

N a  doutrina dos argumentos; em fa v o r  da existência de Deus, encontramos 

provavelmente a melhor análise da f in id a d e  da realidade aparecida nos 

escritos do passado.11

Eis as cinco vias:

1) Experiência do movimento. T o d as  as coisas nesse m u n d o  se encontram  em 

constan te m ovim ento , e nenhum  m ovim ento  é feito pela sua p róp ria  

força. T u d o  o que se move, m ovim enta-se pela ação de ou tra  força. 

Logo, para to d o  m ovim ento  existe um a causa anterior. Assim, é natu - 

ral aceitar a existência de um a prim eira  e única causa que deu origem  

à gigantesca cadeia de causalidade do  U niverso. T a l  causa prim ária  

e única é o p ró p rio  Deus. V em os aqui o argum ento  cosm ológico, 

refo rm ulado  séculos depois.

2) Subordinação das causas. E a relação de causa e efeito, conhecida com o ar- 

gum ento etiológico. Etiologia é “pesquisa ou determ inação das causas 

de um  fenôm eno”.12 E a causa primeira e original, com um  a todos os 

efeitos, é Deus.

3) Contingência dos seres. Os seres humanos são contingentes; não estão no 

m undo por necessidade. Assim, por que estamos aqui, e qual a causa de 

nossa existência? Sem a existência de um  primeiro Ser os seres contingentes 

também deixariam de existir. E o tal Ser é Deus.

4 ) Graduação das perfeições transcendentais. E o argumento axiológico. A axiologia 

é a teoria dos valores. H aja vista o term o grego axioma, originalmente, 

“dignidade” ou “valor”.13 Os valores morais, como a bondade, a verdade e
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a nobreza, têm uma origem e uma causa. Por isso, deve haver uma bondade, 

uma verdade e uma nobreza em si mesmas —  Bondade Absoluta, Verdade 

Absoluta e N obreza Absoluta, bem como um  Ser supremo (Deus), no 

qual estejam todos esses valores.

5) Ordenação a um f im .  E o argumento teleológico. Teleologia “é a parte da 

filosofia natural que explica os fins das coisas”,14 conhecido, também, 

po r argumento do desígnio, uma vez que a inegável ordem, a harmonia 

e o planejamento do Universo constituem-se provas irrefutáveis de um 

propósito  inteligente.

Tomás de A qum o acreditava ser possível o hom em  conhecer a Deus pela 

razão, tendo por base exclusiva a natureza.

A r g u m e n t o s  q u e  c o n f i r m a m  a e x i s t ê n c i a  d e  D e u s

O  term o “argum ento”, em si, significa “qualquer razão, prova, dem onstra- 

ção, mdício, m otivo capaz de captar o assentim ento e de induzir à persuasão 

ou à convicção” .I;> Os argumentos abaixo são explicações racionais e filosóficas 

que confirmam a existência de Deus fora da esfera teológica e têm por objetivo 

convencer as pessoas de que não é racional negar a existência de Deus.

Cosmológico. Este argumento apresenta a evidência de que Deus existe e é a pri- 

meira causa. Com o o m undo não se explica por si mesmo, esse argumento “assu- 

me, basicamente, que a existência do Universo é algo que precisa ser explicado”,16 

considerando que cada efeito deve ter uma causa (e depende dela) para a sua 

existência. H aja vista a natureza não poder produzir a si mesma. A validade dessas 

verdades pode convergir para a dedução conclusiva de que “o Universo é causado 

po r uma criação direta de uma causa eterna e auto-existente”.1

Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e 0 mundo, sim , de 

eternidade a eternidade, tu és Deus ÍS l 9 0 .2 ).

E: Tu, Senhor, no princípio, fiundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos

(H b  1 .10).

Porque toda casa é edifiicada por alguém, mas 0 que edificou todas as coisas é Deus

(H b  3 .4 ).

Teleológico. Este pode ser incluído na categoria do argum ento cosmológico; 

é a qu in ta  via de T o m ás de Aquino. A palavra grega é telos, “fim”, “propó- 

s i to ” , pois tra ta  dos fins, do desígnio, do p ro p ó s ito  racional. A ordem  e o 

planejam ento  do U niverso deixam evidente o seu p ropósito . C om  isso, faz-se
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necessária a existência de um a m ente inteligente e infinita, responsável po r 

esse desígnio.

Aquele que fe z  0 ouvido, não ouvirá? E  0 que fo rm ou  0 olho, não verá? Aquele que 

arpúi as nações, não castipará? E  0 que âá ao homem 0 conhecimento, não saberá?

(Sl 9 4 .9 ,1 0 ) .

Ontológico. O ntologia é o ramo da filosofia que trata da investigação teórica 

dos caracteres fundamentais do ser. Christian F. von W olff dividiu a metafísica 

em quatro partes: ontologia, psicologia, cosmologia racional e teologia. O  term o 

grego on/ontos significa “ser” ; “refere-se àquilo que possui uma existência real e 

substancial. Eqüivale a substância ou essência” .18

Paul Tillich chama Deus de “Ser em e de si m esm o” na parte dois de sua 

Eeologia Sistemática. Isso tem implicação com o verbo “ser”, em hebraico, de onde 

vem o tetragrama Y H W H — Yahveh ou Yahweh. O  significado desse verbo, em Exo- 

do 3.14, “E U  S O U  O  Q U E  S O U ” (ou, na Septuaginta, ego eimi ho on, “E u Sou o 

Ser” ou “Eu Sou Aquele Q ue E ”) revela Deus como um Ser que tem existência 

própria; existe po r si mesmo.

Deus é, pois, o imutável, o que causa todas as coisas; é auto-existente, aquEle 

que é, e que era, e que há de vir, o Eterno: “Porque, como o Pai tem a vida em 

si mesmo, assim deu tam bém  ao Filho ter a vida em si m esm o” (Jo 5.26).

Esse argumento “infere a existência de Deus a partir da natureza do pensamen- 

to”.19 Anselmo de Cantuária, em sua obra Proslogion, publicada em 1078, considera 

o Senhor como “aquEle a respeito de quem não se concebe nada m aior”. E a 

idéia do Ser mais perfeito, pois há na mente hum ana esse pensamento. Com o 

poderia tal idéia chegar ali se não existisse o tal Ser? Se é apenas um a idéia sem 

existência real, não seria o Ser mais perfeito.20

Segundo Paul Tillich, ainda, Anselmo “queria encontrar Deus no próprio 

pensamento. Achava que antes do pensamento sair para o m undo deveria estar 

perto de D eus”.21

Moral ou antropológico. Esta formulação veio de Immanuel Kant; baseia-se no fato 

de existir no homem uma consciência que estabelece a distinção entre o bem e o 

mal, dando a ele senso de responsabilidade e de razão existencial (R m  2.14,15). O  

fato de existir essa lei moral, per se, torna evidente a existência de um Legislador ou 

Promulgador Supremo, a quem todos os humanos hão de prestar contas. O  homem 

é um ser moral, responsável pelos seus atos diante de Deus (Ec 12.14).

O utro  fator im portante desse argumento é que nem sempre os bons são 

recompensados, e os maus, punidos. Assim, o m undo se tornaria um  caos sem
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a existência de um justo e supremo Juiz. Nesse caso, o argumento em apreço é 

válido para m ostrar que a nossa própria natureza moral nos obriga a crer num  

Deus pessoal.

O  testemunho da natureza. O  testem unho da natureza não apresenta a divindade 

com  os mesmos detalhes das Escrituras. Contudo, é suficiente para m ostrar com 

clareza a existência do Criador, o seu poder e a sua sabedoria.

Os céus manifestam a glória de Deus e 0firmamento anuncia a obra das suas mãos.
Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem 
linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas 
palavras, até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para 0 sol (SI 19.1-4).

A natureza é uma prova irrefutável da existência do Criador, assim como um 

relógio e um  automóvel pressupõem um idealizador. E claro que os tais não vieram 

à existência do nada ou por acaso. Alguém planejou e pensou em todos os detalhes, 

para obter um  bom  funcionamento tanto do relógio como do automóvel.

Isso se aplica tam bém  ao Universo: Alguém sábio e perfeito  planejou-o e o 

trouxe à existência. A ordem  natural das coisas testifica contra  a insensatez dos 

ateus; e o N ovo  T estam ento  m ostra que a própria  criação exige do raciocínio 

hum ano a existência do Criador.

Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto 0 seu eterno poder 
como a sua divindade, se entendem e claramente se vêem pelas coisas que estão 
criadas, para que eles fiquem inescusáveis ÇRm 1.20).

Deus se revelou a si mesmo ao seu povo. Essa revelação é a sua Palavra, mani- 

festada no Senhor Jesus Cristo (Jo I .1 8). Tudo o que sabemos dEle é o que Ele 

mesmo revelou na sua santa Palavra. Daí ter dito: “E U  S O U  O  Q U E  S O U ” (Ex 

3.14). M esm o assim, as Escrituras mostram, até nos seus detalhes, que a criação, 

em si, to rna o ateu indesculpável ou inescusável diante de Deus.

O  CONHECIMENTO DE D E U S

Com o podem os saber se Deus é um  Ser cognoscível ou incognoscível? O  ter- 

mo “cognoscível” vem do latim cognitio e significa “conhecimento”. N as Escrituras 

empregam-se diversos termos, com vários significados, para o conhecimento e 

seus derivados. A Palavra de Deus exorta o ser hum ano a conhecer ao Senhor. 

Mas, qual o significado desse conhecimento?
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O  Deus incognoscível. A incognoscibilidade divina é oriunda dos seus atributos 

incomunicáveis —  como a infinitude e a imensidão: “a sua grandeza, inescru- 

tável” (SI 145.3); “o seu entendimento é infinito” (SI 147.5) —  e da limitação 

do entendimento humano. Deus revelou-se a si mesmo na Bíblia, mas pode ser 

considerado mcognoscível quando se trata do conhecimento pleno do seu Ser e 

de sua essência. Com o Ele é infinitamente incomparável, o hom em  jamais poderá 

esquadrinhá-lo e compreendê-lo como é, em essência e glória.

Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos; e quão pouco é 0 que temos 

ouvido dele! Quem, pois, entenderia 0 trovão do seu poder? Qó 2 6 .1 4 ) .

Eis que Deus égrande, e nós 0 não compreendemos, e 0 número dos seus anos não se 

pode calcular Qó 3 6 .2 6 ) .

Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente; f a z  grandes coisas que nós não 

compreendemos Qó 3 1 .5 ) .

Tal ciência épara mim maravilhosíssima; tão alta que não aposso atingir (Sl 139.6).

Não sabes, não ouviste que 0 eterno Deus, 0 S en h o r, o C riador dos confins da 

terra, nem se cansa, nem sefatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento 

Qs 4 0 .2 8 ) .

A  quem me fare is semelhante, e com quem me igualareis, e me comparareis, para 

que sejamos semeLhantes? Qs 4 6 .5 ).

O  profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus!

Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos!

( Rm 1 1 .3 3 ).

A grandeza de Deus ultrapassa os limites do raciocínio humano. Se Ele 

pudesse ser plenamente conhecido e esquadrinhado pela razão humana, deixa- 

ria de ser Deus. Ele transcende a tudo que é matéria e finito, a tudo  que há no 

Universo. Analisando o assunto dessa maneira, é correto e verdadeiro afirmar 

que o Senhor é um  Ser incognoscível.

O  Deus cognoscível. O  Deus verdadeiro e incognoscível revelou-se a si mesmo 

em sua Palavra. Assim, o hom em  pode conhecê-lo —  haja vista ser Ele também 

imanente —  o suficiente para que exista um relacionamento entre ambos.

Em virtude da infinita grandeza do Criador, esse conhecimento acerca dEle 

é comparável ao reflexo de um espelho, como um  enigma ( I  Co 13.12), pois 

“em parte, conhecemos e, em parte, profetizam os” ( I  Co 13.9). Nesse sentido, 

Deus é cognoscível, conquanto esse conhecimento não signifique simplesmente 

o fato de alguém possuir informações sobre Ele. Trata-se de uma expressão que 

denota a auto-revelação de Deus, em Jesus Cristo, para a vida eterna.
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Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do 
céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste 
aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, Todas as coisas me 
foram entregues por meu Pai; e ninguém conhece 0 Filho, senão 0 Pai; e 
ninguém conhece 0 Pai, senão 0 Filho e aquele a quem 0 Filho 0 quiser revelar 
(Mt 11.25-27).

Saber algo sobre uma pessoa não é a mesma coisa que conhecê-la. N a  primeira 

acepção, é o mero conhecimento intelectual; na segunda, diz respeito ao relacionamen- 

to pessoal. O  Senhor Jesus é o único que possui o conhecimento perfeito e absoluto 

do Pai e, por isso, o único com autoridade para revelá-lo aos homens.

O  conhecimento intelectual é, em si mesmo, o resultado de um  processo 

de aprendizagem ou informação por meio dos cinco sentidos, auxdiados por 

intuição e razão. O  conhecimento m encionado em João 17.3 é místico —  en- 

volve comunhão, fé, obediência e adoração, além de um  viver em hum ildade na 

dependência de Deus — , e não simplesmente intelectual.

Qualquer pessoa, mesmo que não seja cristã, tem  a capacidade intelectual 

para aprender a doutrina de Deus, bem  como acerca de sua natureza e de seus 

atributos. Basta ler ou estudar qualquer tratado de teologia sistemática. Isso, 

entretanto, não é um  relacionamento pessoal nem  comunhão com Deus.

U m  D e u s  p e s s o a l

N ão  é possível conciliar panteísm o e cristianismo. O  Deus revelado na 

Bíblia é pessoal, transcendente e imanente. O  que é a imanência? E o relacio- 

nam ento do C riador com  o m undo  criado, principalm ente com  o ser hum ano 

e a sua história.

Se ele pusesse 0 seu coração contra 0 homem, e recolhesse para si 0 seu espírito e 0 seu fôlego; 
toda a carne juntamente expiraria, e 0 homem voltaria para 0 pó Qó34.14,15).
Todos esperam de ti que lhes dês 0 seu sustento em tempo oportuno. Dando-lho 
tu, eles 0 recolhem; abres a tua mão, e enchem-se de bens. Escondes 0 teu rosto, 
e ficam perturbados; se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó
(Sl 104.27-29).

A transcendência denota que Deus é um  Ser não pertencente à criação, que 

transcende a toda matéria e a tudo que foi criado. Ele é independente e está, nesse 

sentido, separado da criação, haja vista existir antes da fundação do mundo.
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Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus 

caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais 

altos do que os vossos pensamentos (Is 55.9).

E, agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que 

tinha contigo antes que o m undo existisse (Jo 17.5).

Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, tam bém  eles estejam 

comigo, para que vejam a m inha glória que me deste; porque tu  me hás amado 

antes da criação do m undo (Jo 17.24).

Muitos tratados de teologia sistemática apresentam a personalidade —  ou a pesso- 

alidade —  de Deus entre os seus atributos. N a  verdade, ela é a essência do Ser divino. 

Os argumentos cosmológico, teleológico, ontológico e antropológico, usados em favor 

da existência de Deus, valem também para comprovar a sua personalidade.

Em  linguagem antropomórfica,22 mencionam-se, em diversas passagens das 

Escrituras, os membros do corpo humano como elementos da composição divina: 

face, dedos, mãos, braços, pés, olhos, ouvidos, narinas, etc.

E  deu a Moisés (quando acabou de falar com ele no monte Sinai) as duas tábuas 
do Testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus (Ex 31.18).
Efalava 0 Sen h o r  a Moisés face a face... E  disse mais: Não poderás ver a minha 
face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá (Ex 33.11,20).
O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos 
(Dt 33.27).
Pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes (2 Sm 22.16).
Porque, quanto ao Senhor , seus olhos passam por toda a terra (2 Cr 16.9).
Porque a boca do S e n h o r  o disse (Is 5 8 . 14) .

Eis que a mão do Sen h o r  não está encolhida, para que não possa salvar; nem 0 

seu ouvido, agravado, para não poder ouvir (Is 59.1).

Essa figura de linguagem da Bíblia, em si, talvez não seja conclusiva. Todavia, 

em razão de ser ela antropomórfica ·—  e não zoomórfica (form a de animal) nem 

cosmomórfica (form a de corpos celestes) — , m ostra certa semelhança com o 

homem. A personalidade humana, portanto, serve como evidência da persona- 

lidade divina.

E  disse Deus: Façamos 0 homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e 
domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre 0 gado, e sobre toda 
a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E  criou Deus 0 homem á sua 
imagem; à imagem de Deus 0 criou; macho efêmea os criou (Gn 1.26, 27).
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O s term os “im agem ” e “sem elhança”, m encionados no texto acima, im- 

plicam  um a correspondência entre as naturezas divina e hum ana. C onquanto  

tal semelhança seja infinitam ente perfeita em Deus, há similaridades nessas 

faculdades, presentes em toda a Bíblia.

05 elementos que se combinam para formar a personalidade são: intelecto, 
sensibilidade e vontade; mas todos esses poderes agem, a fim de exigir uma liberdade 
tanto da ação externa quanto da escolha dos fins para os quais a ação for direcionada.
O intelecto deve dirigir, a sensibilidade deve desejar, e a vontade deve determinara direção dos 

fins racionais. Não pode haver personalidade, seja humana, angelical ou divina, à parte desse 
complexo de essenciais. 23

O  filó so fo  e teó logo  inglês H astin g s  R ashdall, em sua análise sobre 

a p e rso n a lid ad e , ass ina lou  cinco  e lem entos: consc iência , perm anênc ia , 

id en tid ad e  au to d is tin tiv a , ind iv idua lidade  e a tiv idade .24 N as Escrituras, 

encontram os um  D eus que age, galardoa e castiga; sente, ama e odeia; pensa e 

raciocina; adverte, julga e se com unica com  as suas criaturas, p rincipalm ente 

as inteligentes.

E  Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também (Jo 5.1 7).
Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz 0 SENHOR; pensamentos de 
paz e não de mal, para vos dar ofim que esperais Qr 29.1 l).
Vinde, então, e argiii-me [arrazoemos, ARA], diz 0 SENHOR; ainda que os vossos 
pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que 
sejam vermelhos como 0 carme sim, se tornarão como a branca lã ÇIs 1.18)
Eu vos amei, diz 0 Sen h o r ; mas vós dizeis: Em que nos amastep Não foi Esaú irmão 
de JacóP —  disse 0 SENHOR; todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú; e fiz dos seus 
montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto (Ml 1.2,3).

Deus se revelou a si mesmo nas Escrituras Sagradas como Ser pessoal. Ele 

é autoconsciente e autodeterm m ante. O  term o “autoconsciente” é mais que 

consciência de si mesmo:

Não significa “consciência de si” no sentido de cognição ( intuição, percepção, 
etc.) que 0 homem tenha de seus atos ou de suas manifestações, percepções, 
idéias, etc., tampouco significa retorno à realidade “interior”, de natureza 
privilegiada; é a consciência que tem de si um principio “infinito”, condição 
de toda realidade. 2y
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Já o vocábulo “autodeterm inante” significa “a liberdade absoluta, incon- 

dicional e, portanto , sem condições nem graus; é livre, aquilo que é causa de si 
mesmo” .26 E a ação a partir do interior; é o mesmo que agir po r si mesmo, sem a 

influência de qualquer intervenção externa.

E  disse Deus a Moisés: EU  SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos 
filhos de Israel: EU  SOU me enviou a vós (Ex 3.14).
Mas, se ele está contra alguém, quem, então, 0 desviará? O que a sua alma quiser 
isso fará Qó 23.13).
Que anuncio 0 fim desde 0 princípio e, desde a antiguidade, as coisas que ainda não 
sucederam; que digo: 0 meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade (Is
46.10).
Descohrindo-nos 0 mistério da sua vontade, segundo 0 seu beneplácito, que propusera 
em st mesmo (Ef 1.9).

O  QUE SÃO OS ATRIBUTOS DE D E U S

Os atributos são propriedades ou qualidades, virtudes ou perfeições próprias 

de um  ser. O  term o “atributo”, no âm bito teológico, aplicado a Deus, é uma 

referência às suas características ou qualidades essenciais, que descrevem quem Ele 

é, o que faz e o que possui. A tributos divinos são as perfeições doTodo-Poderoso 

reveladas nas Escrituras e conhecidas em função da relação dEle com o homem, 

nas suas diversas obras. São perfeições próprias da essência de Deus.

A tribuir características a Deus, por mais elevadas que sejam essas qualidades, 

parece um a tentativa de definir o Ser divino. E definir implica “estabelecer limites 

precisos”, como o significado do próprio verbo latino definir. Q uando usamos 

o term o “atribu to”, não queremos com isso afirmar que o Todo-Poderoso seja 

limitado à soma total de todas essas qualidades.

Deus vai além dos limites que o hom em  pode imaginar. E, em face dessas suas 

infinitude e transcendência, não é possível defini-lo; mas podem os descrevê-lo, 

parcialmente, com base naquilo que Ele mesmo revelou na sua Palavra.

Esses atributos são geralmente classificados em dois grupos principais, nos tra- 

tados de teologia sistemática. O  primeiro reúne todos aqueles atributos exclusivos 

da divindade ou deidade, como infinitude, imensidão, eternidade, transcendência, 

etc. São os atributos incomunicáveis, chamados de atributos naturais, absolutos ou, 

ainda, de imanentes (ou intransitivos).

O  segundo grupo congrega os atributos “que encontram alguma ressonância 

nos seres hum anos”,2׳ transmitidos, ainda que em grau infinitamente inferior, à
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humanidade, como justiça, bondade, amor, etc. São conhecidos como atributos 

comunicáveis, porém  há outros nomes para eles, como atributos morais, relativos, 

ou, ainda, emanentes (ou transitivos).

Charles H odge afirma que “o objetivo da classificação é a ordem, e o objetivo 

da ordem é a clareza”. C ontudo, ele reconhece que são poucos os temas que “se 

tem pensado e trabalhado mais extensamente do que neste. Entretanto, é provável 

que o benefício não tenha sido proporcional ao trabalho”.28

C om  fins didáticos, tal separação dos atributos visa à clareza das definições 

das qualidades divinas exclusivas, as quais não encontram analogia no hom em  —  

aquelas que, apesar de, no Todo-Poderoso, serem perfeitas e infinitas, encontram 

certa correspondência no ser humano. Deus, pois, em certa medida, comunica 

alguns atributos; partilha-os com as suas criaturas livres e inteligentes: os seres 

espirituais, no Céu, e humanos, na Terra.

Os ATRIBUTOS INCOMUNICÁVEIS DE D E U S

Perfeição. A perfeição como atributo significa que Deus é perfeito de m odo 

absoluto, infinito e único. N ão  se trata de um a mera combinação de perfeições 

individuais; Ele é a origem de todos os atributos. Isso diz respeito a tudo  que 

faz, pensa, determina: “O  caminho de Deus é perfeito” (SI 18.30).

Deus age em perfeita harm onia com as suas natureza e santidade, e ninguém 

jamais poderá se assemelhar a Ele: “Porventura, alcançarás os caminhos de Deus 

ou chegarás à perfeição do Todo-poderoso?” (Jó I I .7 ) .

Espiritualidade. Este term o não é a mesma coisa que a qualificação “espiritual”; 

está relacionado com  o substantivo “esp írito” ; no caso do salvo, relaciona-se 

ao E spírito  Santo. A Palavra de D eus afirma: “Deus é E sp írito ” (Jo 4 .24). 

Seu Ser, po rtan to , não se com põe de matéria. Jesus disse que “espírito não 

tem  carne nem  ossos” (Lc 2 4 .39 ). U m  espírito é um a substância !material, 

invisível e indestrutível.

E  mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem 
corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis (Rm 1.23).
O qual é imagem do Deus invisível, 0 primogênito de toda a criação (C l 1.15).
Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra eglória para 
todo 0 sempre. Amém! (ITm  1.1 7).

O  term o  grego traduz ido  p o r “ im o rta l” ( I  T m  1. 17), em nossas versões 

portuguesas da Bíblia, é aphthartos, que literalm ente significa “incorruptível”. O
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adjetivo em questão foi traduzido  dessa m esm a form a na versão inglesa Young’s 
Literal Translation of the Holy Bible e tam bém  aparece em R om anos 1.23.

Ser espírito, p o r conseguinte, não implica impessoalidade, e sim qualidade 

de perene, imperecível. O  Senhor Jesus disse que Deus tem  voz e forma, mas 

isso é incom paravelm ente infinito: “V ós nunca ouvistes a sua voz, nem  vistes 

o seu parecer” (Jo 5.37).

Infinitude. Consiste no fato de que para Deus não há limites no tem po e no 

espaço. Ele é maior do que qualquer coisa que exista, como escreveu Anselmo 

de Cantuária (argumento ontológico), e transcende o Universo, existindo desde 

antes da fundação do m undo: “antes que o m undo existisse... porque me hás 

amado antes da criação do m u n d o ” (Jo 17.5, 24).

N ão  há barreira nem limite na natureza do Todo-Poderoso. A sua infinitude 

é a base dos atributos da eternidade e da imensidade. Ele é infinito e, ao mesmo 

tempo, pessoal. Essa característica é peculiar ao Deus revelado na Bíblia. Sua 

imensidade diz respeito ao espaço; Ele transcende a todo  o espaço do Universo. 

N este não há um  único lugar onde alguém possa se esconder do Senhor.

Grande é 0 Sen h o r  e muito digno de louvor; e a sua grandeza, inescrutável
[insondâvel, ARA] (Sl 145.3).
Grande é 0 Senhor nosso e mui poderoso; 0 seu entendimento não se pde medir (Sl 147.5).
Eis que os céus e até 0 céu dos céus te não poderiam conter ( l Rs 8.27).
Esconder-se-ia alguém em esconderijos; de modo que eu não 0 veja? —  diz 0 SENHOR.

Porventura, não encho eu os céus e a terra? —  diz 0 Sen h o r  Qr 23.24).

Eternidade. A idéia filosófica de eternidade não está clara no Antigo Testamento. 

Contudo, quando se refere a Deus, o conceito é de duração infinita de tempo, sem 

início nem fim: “O  teu trono está firme desde então; tu és desde a eternidade” (Sl 

93.2); “Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim” (Sl 102.27).

Deus é o autor do tempo; não está sujeito a ele; existe desde “antes dos tempos 

dos séculos” ( T t  1.2), ou “antes dos tempos eternos”, conforme a Tradução Brasileira. 
Isso está muito claro na expressão: “E U  S O U  O  Q U E  S O U ” (Êx 3.14). Esta 

passagem fala tanto da auto-suficiência como da auto-existência divinas.

A eternidade denota que Deus é livre de toda a distinção temporal de passado 

o u  de futuro. N ão  teve Ele um  começo nem terá fim em seu ilimitado Ser. A Bíblia 

o  apresenta com o qualificativo “eterno” —  que existe desde a eternidade.

E  plantou um bosque em Berseba e invocou lá 0 nome do Senhor , Deus eterno 
(Gn 21.33).
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O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos; e 
ele lance 0 inimigo de diante de ti e diga: Destrói-o D t 33.2 ,).
Antes que 05 montes nascessem, ou que tuformasses a terra e 0 mundo, sim, de 
eternidade a eternidade, tu és Deus (SI 90.2).
Não sabes, não ouviste que 0 eterno Deus, 0 SENHOR, o Criador dos confins da 
terra, nem se cansa, nem sefatigaPNão há esquadrinhação do seu entendimento 
(Is 40.28).
Έ: Tu, Senhor; no princípio, fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos; eles 
perecerão, mas tu permanecerás; e todos eles, como roupa, envelhecerão, e, como um 
manto, os enrolarás, e, como uma veste, se mudarão; mas tu és 0 mesmo, e os teus 
anos não acabarão (Hb 1.10-12) —  citação de Salmos 102.25-27.

Imutabilidade. Tudo na vida muda; transforma-se; é o princípio de Lavoisier. 

Até mesmo o Céu e aTerra m udam  e envelhecem, mas Deus permanece o mesmo 

(H b  1.10-12). Ele é imutável; nEle não há mudança nem  sombra de variação; 

o Senhor não m uda a sua natureza, tam pouco o seu caráter e os seus atributos; 

nem  em consciência nem em propósito.

Porque eu, 0 Sen h o r , não mudo; por isso, vós, ófilhos de Jacó, não sois consumidos 
(M l 3.6).
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, 
em quem não há mudança, nem sombra de variação Çlg 1.17).

Essa é a garantia de que D eus jamais m udará de op in ião  no que diz 

respeito  às suas prom essas. M as ser im utável não significa im obilidade. D aí 

a Bíblia registrar o “a rrep en d im en to ” de Deus: “E ntão , arrependeu-se o 

S e n h o r  de haver feito o hom em  sobre a te rra” (G n  6.6); “A rrependo-m e de 

haver posto  a Saul como rei... E o S e n h o r  se arrependeu de que pusera a Saul 

rei sobre Israel” ( I  Sm 15 .11 ,35); “e D eus se arrependeu do mal que tinha 

dito  lhes faria e não o fez” (Jn 3.10).

Deus está presente na eternidade; para Ele, passado, presente e futuro são a 

mesma coisa; jamais será apanhado de surpresa. Entretanto, como Ser pessoal, tem 

emoções e reage ao pecado. N a  verdade, a mudança ocorre primeiro no ser humano, 

como vemos em todos os episódios mencionados acima (c£ G n 6.6; I Sm 15.11,35; 

Jn 3.5-10). Em  função disso, o Senhor “arrepende-se”, m udando o tratamento em 

relação ao ser humano, conquanto a sua natureza permaneça imutável.

O  emprego de mais esse antropomorfismo, nas páginas sagradas, tem  deixado 

alguns desavisados um  tanto  confusos, porém  reafirmamos que Deus é perfeito
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e imutável. O  arrependim ento hum ano é m udança de mente e de coração; já o 

Senhor não pode m udar nem  alterar a sua mente.

Deus não é homem, para que minta; nem filho de homem, para que se arrependa; 
porventura, diria ele e não 0 fiaria? Ou falaria e não 0 confirmaria? (Nm 23.19).
E  também aquele que é a Força de Israel não mente nem se arrepende; porquanto não 
é um homem, para que se arrependa ( l  Sm I5.29fi

Portanto, nós, os seres humanos, m udam os em nossa conduta; e, po r essa 

razão, perdemos, muitas vezes, as bênçãos de Deus. Mas, quando isso acontece, 

a m udança não teve origem no Senhor, e sim em nós, que de alguma forma 

fracassamos (cf. 2  Cr 15.2).

Onipresença e imensidade (ou imensidão). H á  diferença entre onipresença e imensi- 

dade? O  term o “onipresença” não aparece na Bíblia; vem do latim omni, “tu d o ”, 

e praesentia, “presença” . C om o atributo divmo, na Teologia, a idéia “indica pre- 

cisamente a presença cheia de Deus em todas as criaturas”.29

O  vocábulo “ im ensidade” vem, tam bém , do la tim  immensitas, de immen- 
sus, “im enso, desm edido, não  m en su rad o ”. C om o te rm o  técnico teológico 

indica que “a essência divina é sine mensura, sem m edida e satura todas as 

coisas” .30

Assim “immensitas”é um atributo essencial de Deus em sua diferença para 0 mundo, 
visto que a “omnipraesentia” é um atributo relativo que expressa a indeterminada 
presença de Deus: Deus é “illocalis”, ou sem-local, e sua presença intensiva, 
“indívisibilis”, e “incomprehensibilis”:,l

Segundo Strong, a onipresença “significa que Deus, na totalidade da sua 

essência, sem difusão ou expansão, multiplicação ou divisão, penetra e ocupa o 

Universo em todas as suas partes” , enquanto que imensidade “é infinitude em 

relação ao espaço. A natureza de Deus não está sujeita à lei de espaço. Deus não 

está no espaço”.32 Assim, a natureza divina não tem  extensão nem  está sujeita a 

nenhuma limitação espacial.

Chafer considera essa diferença da seguinte maneira:

F  provável que os termos onipresença e imensidão representem idéias ligeiramente 
diferentes. A onipresença naturalmente relaciona Deus ao Universo, onde outros 
seres estão como presente com Ele, enquanto que a imensidão sobrepassa toda a 
criação e estende-se infinitamente.J־’
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O  espaço veio a existir com a criação; logo, o Criador transcende às dimensões 

espaciais, como lemos em Jeremias 23.23,24:

Sou eu apenas Deus de perto, diz 0 SENHOR, e não também Deus de longe? 
Esconder-se-ία alguém em esconderijos, de modo que eu não 0 veja? —  diz 0 

SENHOR. Porventura, não encho eu os céus e a terra? —  diz 0 Se n h o r

A diferença, de fato, entre os atributos em análise pode ser resumida da 

seguinte forma: a imensidade de Deus fala de sua essência imensa, que não tem 

limite, enchendo todo  o Universo, em relação ao espaço; já a onipresença diz 

respeito à presença do Todo-Poderoso em relação às criaturas.

Em um alto e santo lugar habito e também com 0 contrito e abatido de espírito
(Is 57.15).
O  Se n h o r  olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens; da sua 

morada contempla todos os moradores da terra (S l 33.13,14).
Os olhos do Se n h o r  estão em todo lupar, contemplando os maus e os bons 
(Pv 15.3).

Onisciência. A palavra “onisciência” vem do latim omniscientia —  omni, “tudo”; 

e scientia, “conhecim ento”, “ciência”. E o atributo divino para descrever o co- 

nhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os 

eventos e de todas circunstâncias por toda a eternidade, passada e futura.

Trata-se do conhecimento, da inteligência e da sabedoria em graus perfeito e infi- 

nito: “N ão há esquadrinhação do seu entendimento” (Is 40.28). Esse conhecimento 

é simultâneo, e não sucessivo. A onisciência de Deus excede todo o entendimento 

humano; é um  desafio à nossa compreensão, mas é também uma realidade revelada.

Eens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito- 
nos conhecimentos? (Jó 37.16).
E  não há criatura alguma encoberta diante dele; antes, todas as coisas estão nuas e pa- 
tentes aos olhos daquele com quem temos de tratar (Hb 4.13).
Sabendo que, se 0 nosso coração nos condena, maior é Deus do que 0 nosso coração e 
conhece todas as coisas ( l  Jo 3.20).

Presciência. Deus conhece o fim desde o princípio; Ele está presente na eter- 

nidade. Isso envolve a presciência, conhecimento antecipado, na ótica humana, 

pois o Senhor não está lim itado ao tempo.
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Como vimos, presente, passado e futuro são a mesma coisa para o Senhor, 

posto que Ele sabe tudo, desde as coisas grandiosas —  como o número das estrelas, 

incluindo-se os nomes delas: “conta o número das estrelas, chamando-as a todas 

pelos seus nomes” (Sl 147.4) — , até ao pequenino pardal: “nenhum deles cairá 

em terra sem a vontade de vosso Pai” (M t 10.29).

Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade: que eu sou Deus, e não há 
outro Deus, não há outro semelhante a mim; que anuncio 0 fim desde 0 princípio 
e; desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam; que digo: 0 meu conselho 
será firme, e fiarei toda a minha vontade (Is 46.9,10).

Deus, na sua presciência, não interfere na liberdade humana, ou seja, no livre- 

arbítrio. Ele sabe de antemão todos os acontecimentos futuros sem interferir dire- 

tamente na decisão de cada pessoa. Além de saber tudo sobre os seres humanos, 

somente Ele conhece o coração deles.

... só tu conheces 0 coração de todos os filhos dos homens ( l Rs 8.39).
Porque esquadrinha 0 Se n h o r  todos os corações e entende todas as imaginações dos 
pensamentos ( l Cr 28.9).
Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces 0 meu assentar e 0 meu levantar; 
de longe entendes 0 meu pensamento. Cercas 0 meu andar e 0 meu deitar; e conheces 
todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó 
Sen h o r , tudo conheces ÇSl 139.1-4).
Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci; e; antes que saísses da madre, te 
santifiquei e às nações te dei por profeta Qr 1.5).

Onipotência. O  termo significa “ter todo poder, ser todo-poderoso”.34 A Bíblia 

ensina que Deus é onipotente; um de seus nomes revela esse atributo, Έ Ϊ Shaddai 
(hb.), como veremos mais adiante no estudo sobre os nomes de Deus. Os cristãos 

reconhecem que Deus pode todas as coisas: “Porque para Deus nada é impossível” 

(Lc 1.37). Ele é chamado nas Escrituras de “O nipotente”, o Ser que tudo pode.

Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, á sombra do Onipotente descansará 
(Sl 91.1).
Ah! Senhor JEOVA! Eis que tu fizeste os céus e a terra com 0 teu grande 
poder e com 0 teu braco estendido; não te é maravilhosa demais coisa alpuma
Qr 32.1 Tj.
... nada há que seja demasiado difícil para ti Qr 32.1 7, Tradução Brasileira).
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As especulações sobre a significação de onipotência foram discutidas por teó- 

logos e pensadores cristãos da Idade Média, como Anselmo de Cantuária, Tomás 

de Aquino, Guilherme de Occam e Duns Scotus. Isso significa que Deus realiza 

contradições lógicas como círculo quadrado, triângulo redondo ou pode criar água 

seca? Ou, ainda, criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não a possa levantar?

Isso nos parece mais especulações falaciosas do que lógicas, pois o term o 

“onipotência”, no âmbito teológico, como atributo divino, indica poder ilimitado 

de Deus ad extra, “externo”; ou seja: “a omnípotentia Dei está limitada somente pela 

essência ou natureza do próprio Deus e p o r nada externo a D eus”.35

Esse conceito responde a essas especulações ou objeções. O  atributo em foco 

diz respeito ao poder irresistível de Deus, que age conforme a sua vontade, pelo 

qual Ele trouxe o Universo à existência; pela sua vontade e pelo poder de sua 

Palavra: “Porque falou, e tudo  se fez; mandou, e logo tudo  apareceu” (SI 33.9); 

“O  norte  estende sobre o vazio; suspende a terra sobre o nada” (Jó 26.7).

O  p o d e r  de D eus está re lac io n ad o  com  o seu p ro p ó s ito , com  a sua 

n a tu reza  e com  a sua essência. P o r  m eio  desse ilim itado  poder, pela sua 

Palavra, o Senhor criou  o U niverso  e susten ta  to d as  as coisas. As E scritu ras 

ensinam  “que D eus não  p o d e  m e n t i r” ( T t  1 .2). D eve isso ser in te rp re tad o  

com o lim ite  de seu poder? N ã o , p o is  essa passagem  enfa tiza  o im utável 

caráter de D eus, haja vista ser Ele “a v erd ad e” .

Afirmar que Deus não pode impedir o fenômeno tsunam i que abateu o sul 

da Asia, em 26  de dezembro de 2004 , é heresia. Ora, Ele não im pediu porque 

não quis. O  sofrim ento hum ano é conseqüência do pecado, e o Senhor tem  um  

propósito  em tudo isso, o qual nós não conseguimos entender.

O s  ATRIBUTOS COMUNICÁVEIS DE D E U S

Santidade. Deus é absolutamente santo; sua santidade é infinita e inigualável; 

Ele é santo em si mesmo, em sua essência e em sua natureza. N o  entanto, está 

escrito: “Santos sereis, porque eu, o S e n h o r , v o s s o  Deus, sou santo” (Lv 19.2). 

Esta passagem, citada no Novo Testamento ( I  Pe L I 6), enfatiza que o Senhor 

exige santidade de seu povo porque Ele é santo.

Vemos, pois, que a santidade está em Deus e deve estar em seus seguidores. 

Isso explica um a dúbia classificação, apesar de haver uma abissal e incomparável 

diferença entre a santidade de Deus e a do ser humano.

O  term o “santo” —  hb. qadosh e gr. hagios —  significa “separação” ou “brilho”, 

“brilhante”;36 é especificamente divino. A etimologia de qadosh é amda incerta; 

parece ser um a combinação que indica “queimar no fogo”, num a referência à
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oferta queimada, porém  a idéia básica é de “separar, retirar do uso com um ”.3' 

Esse é o pensamento do Antigo Testamento: “para fazer diferença entre o santo 

e o profano e entre o im undo e o lim po” (Lv 10.10).

Santidade significa afastar-se de tudo o que é pecaminoso. Os antigos hebreus 

levavam-na com seriedade. A Palavra de Deus chama de santas as duas partes do 

Tabernáculo. O  Senhor ordenou essa construção com o objetivo habitar no meio 

dos filhos de Israel:

E  me farão um santuário, e habitarei no meio deles (Ex 25.8).
Pendurarás 0 véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do Testemunho ali dentro do véu; 
e este véu vos fará separação entre 0 santuário e 0 lugar santíssimo (Ex 26.33).

A santidade de Deus é singular por causa de sua majestade infinita e tam bém  

em virtude de Ele ser totalmente distinto e separado, em pureza, de suas criaturas. 

Essa santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral do Todo-Poderoso, que 

nEle existe e que nEle originou-se; não deriva de ninguém: “N ão  há santo como 

é o S e n h o r ” ( I  S m  2.2). Toda a adoração deve ser nesse espírito de santidade. 

N enhum  atributo divino é tão solenizado nas Escrituras como esse.

O  SENHOR, quem é como tu entre os deuses? Q uem  é como tu, glorificado em 

santidade, terrível em louvores (Ex 15.11).
E  clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é 0 Sen h o r  dos 
Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória (Is 6.3).
E  os quatro animais tinham, cada um, respectivamente, seis asas e, ao redor e por 
dentro, estavam cheios de olhos; e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo:
Santo, Santo, Santo é 0 Senhor Deus, 0 Todo-poderoso, que era, e que é, e que há de 
vir (Ap 4.8).
Quem te não temerá, ó Senhor; e não magnificará 0 teu nome? Porque só tu és santo; 
por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são 
manifestos (Ap 15.4).

A  santidade de Deus é o princípio da sua própria atividade: “T u  és tão puro 

de olhos, que não podes ver o mal” (H e  I .1 3), bem como a norm a para as suas 

criaturas: “Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o 

Senhor” (H b  12.14).

Verdade e fdelidade. Verdade é um  atributo relacionado com a fidelidade de 

Deus. Ela diz respeito à sua veracidade e é algo próprio da natureza divina. Já 

a fidelidade, do latim fdelitas, é a garantia do cum prim ento das promessas dEle:
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“Deus é consistente e constante em suas promessas e em sua graça”.38 E, pois, 

um  atributo relacionado com a imutabilidade de Deus.

O  termo “verdade” (hb. ’emeth) “tem o sentido enfático de certeza, confiança”.39 

Daí derivam as palavras ’emuna, “fé”, “fidelidade”, “firmeza” (H c  2.4) e ’amen, 
“amém”, “verdadeiramente”, “de fato”, “assim seja”. Esse vocábulo aplica-se duas 

vezes a Deus, em Isaías 65.16, onde foi traduzido por “verdade” (gr. aletheia, na Sep- 
tuaginta, “sinceridade” ou “franqueza”), cuja idéia é “não oculto”, “não escondido”; 

veritas, em latim, que denota, ainda, “precisão”, “rigor”, “exatidão de um relato”. 

Todas essas qualificações reúnem-se em Deus, em grau absoluto e infinito.

A “veritas Dei”, ou verdade de Deus, e em última análise a correspondência, de 
fato, a identidade do intelecto... e a vontade... de Deus com a... essência de Deus.
Deus é a verdade em si mesmo, num senso absoluto w

Verdade e fidelidade não são diferentes nomes de um  mesmo atributo, 

em bora inseparáveis; são distintos, pois não pode haver fidelidade sem ver- 

dade. A verdade m ostra  que Deus é real; é tudo  aquilo que em sua Palavra 

Ele afirma ser; e nEle podem os confiar. Tal confiança envolve tan to  a verdade 

com o a fidelidade.

Ele é a Rocha cuja obra ê pe feita, porque todos os seus caminhos juízo são; Deus 
é a verdade, e não há nele injustiça; justo e reto ê (Dt 32.4).
Nas tuas mãos encomendo 0 meu espírito; tu me remiste, Se n h o r , Deus da 
verdade (S l 31.5).
De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade; e 
aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade; porque já estão esquecidas 
as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos (Is 65.16).
Eu sou 0 caminho, e a verdade e a vida... (jo  14.6).

Jesus, pois, é fiel e justo para nos perdoar: “Se confessarmos os nossos pe- 

cados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a 

injustiça” ( I  Jo 1.9).

Amor. Este a tribu to  é o tem a central das Escrituras, dem onstrado  de form a 

suprem a em Jesus C risto . A Palavra de D eus afirma expressam ente “D eus 

é am o r” ( I  Jo 4 .8 ,16 , A R A ). Esta declaração significa que o am or de D eus 

não precisa de um  objeto  para existir; é independente; constitu i-se  parte  da 

natu reza  divina; p ode  ser definido com o a inclinação natural da essência 

divina para  a bondade.
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O  amor de Deus é desde a eternidade; foi revelado no relacionamento entre as 

Pessoas da Trindade, haja vista Jesus ter dito: “porque tu me hás amado antes da 

fundação do m undo” (Jo 17.24). E também depois da criação esse amor perma- 

neceu: “O  Pai ama o Filho” (Jo 3.35). Tal amor é eterno, infinito e incomparável, 

manifesto a Israel, a todos os homens e a todas as criaturas no Céu e na Terra.

Έ faço misericórdia em milhares aos que me amam e mardam os meus mandamentos 
( íx  20.6).
Há muito que 0 SENHOR me apareceu, dizendo: Com amor eterno te amei; também 
com amável henignidade te atraí Qr 3 1.3).
Porque Deus amou 0 mundo ie tal maneira que deu 0 seu Filho unigênito, para 
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Qo 3.16).
Mas Deus prova 0 seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós 
ainda pecadores Qím 5.8).

Deus comunicou aos seres humanos alguma ressonância desse amor. Deus 

criou o hom em  com capacidade para amar; e, hoje, “nós o amamos porque ele 

nos amou primeiro” ( I  Jo 4.19). É, pois, sua vontade que nos amemos uns aos 

outros; é o segundo grande mandamento que Jesus declarou e que vem desde a 

Lei de Moisés:

... amarás ao teu próximo como a ti mesmo (Lv 19.18; Mt 22.39; Mc 12.31).
O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei... Isto 
vos mando: que vos ameis uns aos outros Qo 15.12,17).

Bondade. A  bondade de Deus é  um  dos seus atributos morais. Deus é  bom  em 

si mesmo e para as suas criaturas. Ê a perfeição dEle que o leva a tratá-las com 

benevolência. Essa bondade é  para com todos: “ O  S e n h o r  é  bom  para todos, e 

as suas misericórdias são sobre todas as suas obras” ( S l  145.9).

Deus é a fonte de todo  o bem. Jesus disse: “N ão  há bom, senão um, que é 

D eus” (M t 19.17). Nessa bondade estão envolvidos tam bém  o amor e a graça. 

São três conceitos distintos, mas o amor é a bondade divina exercida em favor 

de suas criaturas morais, em grau incomparável e perfeito:

Porque Deus amor 0 mundo de tal maneira que deu seu 0 Filho unigênito, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Qo 3.16).
Mas Deus prova 0 seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós 
ainda pecadores (Rm 5.8).
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M isericórdia, graça e longanim idade. Estes três atribu tos são correlatos, 

porém  d is tin tos  entre si; m anifestam  a bondade  de D eus. M isericórd ia  é o 

te rm o  teológico para com paixão; trata-se da disposição de D eus para so- 

co rrer os op rim idos e perdoar os culpados. A graça é o favor im erecido de 

D eus para com  o pecador; é a bondade  para quem  apenas merece o castigo. 

Já a longanim idade é a dem onstração  de paciência; é ser lento  para 1rar-se; 

re tardar a ira.

Passando, pois, 0 Se n h o r  perante a sua face, clamou: JEOVA, 0 SENHOR, Deus 
misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade; que 
guarda a beneficência em milhares; que perdoa a iniqüidade, e a transgressão, e 0 

pecado; que ao culpado não tem por inocente; que visita a iniqüidade dos pais sobre 
os filhos e sobre os filhos dos filhos até à terceira e quarta geração (Èx 34.6,1). 
Misericordioso e piedoso é 0 SENHOR; longânímo e grande em benignidade (Sl 103.8).
Mas, quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, 
para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, 
segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da 
renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós 
por Jesus Cristo, nosso Salvador ÇTt 3.4-6).

Por meio desses atributos, Deus não concede ao hom em  aquilo que ele 

merece, mas o que ele precisa, pois merecíamos o castigo (cf. R m  6.23). Ele se 

apiedou de nós e enviou o seu Filho para nos salvar: “o Unigêm to do Pai, cheio 

de graça e de verdade” (Jo I . I4 ) .

Justiça. A justiça (ou  a re tidão), com o a tribu to  divino, pode ser definida 

com o a conform idade de D eus com  a sua lei m oral e espiritual; a harm onia  

da natu reza  divina com  a sua santidade; é essa santidade exercida sobre as 

suas criaturas.

A justiça de Deus pode ser, segundo os escolásticos, interna ou externa. A 

iustitia interna é a excelência moral, e a iustitia externa é a retidão de conduta. O  

Senhor é o autor da moral, como Juiz soberano do Universo e Criador de todas 

as coisas; tem  o direito de decretar a sua Lei e exigir de suas criaturas inteligentes 

obediência e santidade. A natureza perfeita dEle é manifesta em seus atributos, 

e a sua santidade é o parâm etro para a raça humana.

Deus revelou a sua vontade na sua Palavra. Q uando a lei —  a expressão 

máxima da santidade de Deus —  é violada, essa santidade do Senhor exige a 

manifestação de sua ira: “Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda 

impiedade e injustiça dos homens que detêm  a verdade em injustiça" (R m  1. 18).
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Esse atributo é manifesto no castigo do pecado e na premiação do justo: “o qual 

recompensará cada um  segundo as suas obras” (R m  2.6).

A Bíblia declara, com todas as letras, que somente Deus é justo, considerando 

justiça como atributo, no sentido absoluto de perfeição:

Deus é um juiz justo (Sl 7 .11).
Longe de ti que faças tal coisa, que mates 0 justo com 0 ímpio; que 0 justo seja como 
0 ímpio, longe àe ti seja. Não faria justiça 0 Juiz de toda a terra? (Gn 18.25).
Justiça e juízo são a base do teu trono; misericórdia e verdade vão adiante do 
teu rosto (Sl 89.14).
Ante a face do Sen h o s , porque vem, porque vem a julgar a terra; julgará 0 mundo 
com justiça e os povos, com a sua verdade (Sl 96.13).
Anunciai, e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos; quem fez ouvir isso desde a 
antiguidade? Quem, desde então, 0 anunciou? Porventura, não sou eu, 0 SENHOR? E  
não há outro Deus senão eu; Deus justo e Salvador, não há fora de mim (Is 45.21).

Sabedoria. A sabedoria é mais que o conhecimento ou a inteligência; trata-se 

da capacidade m ental para entender todas as coisas, um  aspecto particular da 

onisciência de Deus. Esse atributo é conhecido como sapientia Dei, “sabedoria de 

D eus”, ou omnisapientia, “toda-sabedona”.

É a correspondência do pensamento divino com o summum bonum, “sumo bem” de 

todas as coisas; é “a sabedoria do conselho divino pela virtude a qual Deus sabe todas 

as causas e efeitos e as ordena aos seus próprios fins e pela qual ele essencialmente 

cumpre seu próprio fim para e por meio de todas as coisas criadas”.41

C om  sabedoria Ele arquitetou, planejou e criou tudo  o que existe: “T odas as 

coisas fizeste com  sabedoria”. (Sl 104 .24); “C om  ele está a sabedoria e a força; 

conselho entendim ento ele tem ” (Jó 12.13). E m  Jesus Cristo “estão escondidos 

todos os tesouros da sabedoria e da ciência” (C l 2.3), e “para nós foi feito por 

D eus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção” ( I  Co 1.30).

H á  ressonância desse atributo nas criaturas inteligentes. Deus é a fonte de 

sabedoria; é nEle que devemos buscá-la, pois a sua Palavra “dá sabedoria aos 

símplices” (Sl 19.7; I I 9 .130).

E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente 
e não 0 lança em rosto; e ser-lhe-á dada (Tg 1.5).
Com quem tomou conselho, para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as 
veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório 0 caminho da 
ciência? (Is 40.14).
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O profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão 
insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos! Porque quem 
compreendeu 0 intento do SenhorP Ou quem foi seu conselheiroP (Rm 1 1.33,34).

Os n o m e s  d e  D e u s

O s nom es de D eus não são apenas um  apelativo nem  sim plesmente um a 

identificação pessoal. Inerentes à sua natureza, eles revelam as suas obras e 

os seus atributos. N ã o  aparecem nas Escrituras para m eram ente fazer um a 

distinção dos deuses das nações pagas. Q u ando  elas m encionam  os nomes 

divinos, revelam o poder, a grandeza e a glória do T odo-P oderoso , além de 

enfatizarem  os seus atributos.

N o s  tem pos do Antigo Testamento, um  nom e era empregado não simples- 

mente para distinguir uma pessoa das outras, mas para m ostrar o caráter e a índole 

de um  indivíduo. H ouve até casos de mudanças de nomes como conseqüência 

de um a experiência com Deus (G n 17.5,15; 32.28). C om  referência a Deus, o 

nome representa Ele próprio.

O  nome do Senhor está ligado ao conceito de sua soberania e glória: “Então 

haverá um  lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu 

nom e” (D t 12 .1 1). Esta passagem ensina que, nesse lugar escolhido por Deus, o 

santuário, Ele estaria presente. Sua presença nos cultos seria constante e habitaria 

nesse santuário.

Deus falou a Davi, pelo profeta N atã, que o seu descendente construiria uma 

Casa ao seu nom e (2  Sm 7.12,13). Em  outras palavras, o filho de Davi haveria de 

edificar um a Casa para o Senhor Deus de Israel. N a  bênção sacerdotal, Moisés 

conclui a mensagem com essas palavras: “Assim porão o meu nom e sobre os 

filhos de Israel, e eu os abençoarei” (N m  6.27).

Q ue significam as menções das passagens acima? Q ue Deus habitaria no meio 

dos filhos de Israel, segundo a bênção do sumo sacerdote. N o  “Pai N o sso ” Jesus 

ensinou-nos a abrir a oração santificando o nom e de Deus: “Santificado seja o 

teu nom e” (M t 6.9). Este texto ensina que o próprio  Deus deve ser honrado, 

venerado, adorado e tem ido por todas as suas criaturas. É um  reconhecimento 

da suas bondade e santidade.

Até hoje, em Israel, os judeus chamam Deus de ha-shem, palavras hebraicas 

que significam “o nom e”. Isso é bíblico: “a arca de Deus, sobre a qual se invoca

o N om e, o nome do S e n h o r  dos Exércitos” (2  S m  6.2).

Elohim. A transcrição do term o hebraico é ’elohim e ’eloah. O  nom e Elohim não 

aparece em nenhum a ou tra  língua, exceto na língua hebraica. Além disso, não
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se encontra em outras literaturas antigas extrabíblicas, nem mesmo no T alm ude 

dos judeus. “Isto  é posteriorm ente apoiado pelo fato de que a form a ,elohim 
ocorre apenas no hebraico e em nenhum a ou tra  língua semítica, nem  mesmo 

no aramaico b íb lico” .42

O  nom e Elohim é o plural de Eloah, N o  singular, aparece apenas 57 vezes no 

Antigo Testamento hebraico, sendo 41 só no livro de Jó. N o  plural, encontramos 

2 .570  vezes.43 Eloah é o nom e El acrescido da letra hebraica he.4i Esse substan- 

tivo vem do verbo hebraico ’ala e significa “ser adorado”, “ser excelente”, “ser 

tem ido” e “ser reverenciado” . O  substantivo, como nome, revela a plenitude das 

excelências divinas, daquEle que é supremo.

Deus é apresentado pela primeira vez na Bíblia com esse nome: “N o  princípio, 

criou Deus os céus e a terra” (G n I . I ) .  E usado para expressar o conceito universal 

da deidade. Essa passagem apresenta os primeiros vislumbres da Trindade, pois 

o verbo barn, “criou”, no singular, e o sujeito ’elohim, “D eus”, no plural, revelam 

a unidade de Deus na Trindade.

A Trindade é vista no nom e Elohim à luz do contexto bíblico. A declaração, 

“façamos o hom em ” revela a existência de mais de uma Pessoa na divindade, e não 

mais de um  Deus. Somente o Deus Filho e o Deus Espírito Santo tiveram parti- 

cipação na criação juntam ente com o Deus Pai (João 1.3; Cl I . I 6; Jó 33.4).

Os rabinos reconheceram a pluralidade nesse nome; porém, como o judaísmo 

é uma religião que defende o m onoteísmo absoluto, não admite Jesus Cristo como

0 Messias de Israel —  é difícil para eles entenderem essa pluralidade.

Para explicá-la, eles argum entam  que Elohim é um  plural de majestade ou de 

excelência, mas isso é um a determ inação rabínica posterior. Segundo o rabino 

Shlom o ibn Yitschaki, “O  plural de majestade não significa haver mais de um a 

pessoa na divindade”.43 Gesenius afirma que esse nom e divino denota plural, 

expressando um a idéia abstrata ou de intensidade.46
Elohim é poucas vezes empregado com outro propósito  que não seja o Deus 

revelado na Bíblia. O  Antigo Testamento faz menção dos deuses do Egito: “... 

e sobre todos os deuses do Egito” (Ex 12.12) e de outras nações: “D entre os 

deuses dos povos que estão em redor de vós, perto  ou longe de ti, desde uma 

extremidade da terra até à outra extremidade” (D t 13.7; cf. Jz 6.10).

O  term o é usado, ainda, com relação às imagens dos cultos pagãos: “N ão  

fareis outros deuses comigo; deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para 

vós” (Ex 20 .23). As Escrituras m encionam usos irregulares desse nom e para 

seres sobrenaturais ( I  Sm 28 .13 ) e para juizes (Sl 82.6). Aparece tam bém  com 

relação às divindades pagãs individuais cerca de vinte vezes, como Baal (Jz 6.31;

1 Rs 18 .24,25,27) e outros.4.
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Para os pagãos, o(s) seu(s) deus(es) significava(m) “a plenitude das excelências 

divinas” . O  que o Deus de Israel representava para o povo hebreu essas divindades 

representavam para os pagãos. Daí o emprego de ’dohim (plural) atinente a uma 

divindade pagã individual.

Q uando ’elohim se refere às divindades, traz o verbo, os pronom es e o adjetivo 

no plural, o que representa multiplicidade. Q uando é aplicado ao Deus de Israel, 

os pronomes, o verbo e o adjetivo vêm geralmente no singular; salvo exceções.

El. A transcrição do term o hebraico é ’el. O  nom e El parece ser a raiz de Eloah 
e de seu plural Elohim, mas ainda há discussão sobre o assunto.48 É um  “term o 

semítico m uito antigo para deidade”.49 E usado para identificar o Deus de Israel 

(N m  23.8). A palavra vem da forma acádica ’illu, um  dos nomes mais antigos 

de Deus.50 N ão  se sabe com  certeza se a palavra ’el vem do verbo ’ul, “ser fo rte”, 

ou do verbo “ser preem inente”, de idêntica raiz.M

E l é o nom e mais usado na Bíblia para mencionar as divindades pagãs. È 

empregado com freqüência em ugarítico, porém  aparece tam bém  com relação ao 

Deus de Israel. N ão  é m encionado em nossas Bíblias, em português —  exceto 

em algumas variantes no rodapé. O  que encontramos é o vocábulo “D eus” em 

seu lugar, ou “deus”, em caso de divindades pagãs. Só é possível encontrá-lo na 

Bíblia Hebraica.

O s nomes ’el, ’el ‘elyon e ’eloah —  no plural, ’elohim — , registrados nas Escrituras 

Hebraicas, foram traduzidos na Septuaginta por theos, o mesmo usado, no Novo 

Testamento Grego, para “D eus”.

El Elyon. A  transcrição do term o hebraico é ’el ‘elyon. O  nome Elyon é traduzido 

em nossas versões por “Altíssim o”, e El Elyon, po r “Deus Altíssim o”. Este nome 

(ou títu lo) é um  adjetivo que se deriva do verbo hebraico ‘ala’ e significa “subir”, 

“ser elevado” ;52 designa Deus como o Alto e Excelente, o Deus Glorioso.Trata-se 

de um  nome genérico, porque tam bém  é aplicado a governantes —  mas nunca 

vem acom panhado de artigo quando se refere ao Deus de Israel.

E  abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, 0 Possuidor dos céus 
e da terra; e bendito seja 0 Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas 
mãos. E  deu-lhe 0 dízimo de tudo (Gn 14.19,20).

N o  texto acima, o nom e de Deus vem acom panhado de El, mas, às ve- 

zes, vem sozinho: “Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao 

A ltíssim o” (Is 14.14). Elyon pode ser encontrado sozinho nas Escrituras ou 

com binado com  outros nomes de Deus (cf. N m  24 .16 ; D t  32.8; SI 7.17; 9.2; 

57.2; D n  7.18, 22 ,27).
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El Shaddai. Abraão adorava o Deus El Sbaddai, “Deus T odo-poderoso” (G n 

I7 .I ) ,  e Melquisedeque, rei e sacerdote de Salem, era adorador do El Elyon, 
Q uando ambos se encontraram, descobriram que adoravam o mesmo Deus, 

conhecido por eles por nomes diferentes (Ex 6.2).

Shadday, ’adona(y׳)  e YHW H  são nomes específicos, pois nas Escrituras Sagradas 

só aparecem aplicados ao Deus verdadeiro. A transcrição do term o hebraico é 

shadday, o “nome de um a deidade”;33 “nome de deidade identificada comYaweh”;34 

“mais poderoso, Todo-Poderoso, um  epíteto de Jeová”.55 “Esse é um  dos nomes 

de Deus no Antigo Testamento, sendo que algumas versões o deixam sem traduzir 

(e.g., BJ), e outras traduzem  por ‘T odo-poderoso’”.36

H á  ainda m uita discussão sobre o étimo desse nome, que aparece 48  vezes 

na Escrituras Hebraicas, sendo sete delas antecedidas do nom e El. Desde a anti- 

guidade os rabinos diziam que ele vem de she, pronom e relativo hebraico “que”, 

“quem ”, form a reduzida de ’asher, com binado com day, “suficiência”, “provisão 

necessária”, “suficiente”.37 Isso dá a idéia de “ser poderoso”, “ser forte” e “ser 

po ten te”.

A Septuaginta traduziu dezesseis vezes shadday po r pantokrator,5s “Todo-Poderoso, 

Soberano universal”, que aparece dez vezes no Novo Testamento.59 Pantokrator é 
mencionado, às vezes, sem tradução na versão em apreço, e outras vezes é subs- 

tituído po r theos. Jerônimo empregou Omnipotens na Vulgata Latina. Isso indica que 

desde o período pré-cristão já se usava o term o “Todo-Poderoso” para shadday, 
o que justifica a explicação rabínica acima.

O utros afirmam que a palavra vem do acádico sadu, “m ontanha, cadeia de 

m ontanha”.60 Assim, Shaddai seria “Deus da m ontanha” ou a “m orada de D eus”.61 

H á  ainda os que acreditam que o term o vem do verbo hebraico shadad, “devastar, 

destruir”.62 Nesse caso, o nom e significaria “meu destru idor”.63

Shaddai, “Todo-Poderoso”, era um  nom e apropriado para o período patriar- 

cal, durante o qual os patriarcas viviam numa terra estranha e estavam rodeados 

pelas nações hostis. Eles precisavam saber que o seu Deus era o O nipotente: “Eu 

sou o Deus Todo-poderoso [ ,el shadday]; anda em m inha presença e sê perfeito” 

(G n  17 .1).

O  termo shadday aparece com freqüência na era patriarcal. Só no livro de Jó 

esse nome ocorre 3 1 vezes. Deus declarou a Moisés: “E eu apareci a Abraão, e a 

Isaque, e a Jacó, como o Deus Todo-poderoso; mas pelo meu nome, o S e n h o r , 

não lhes fui perfeitamente conhecido” (Ex 6.3).

N o  texto hebraico aparece o term o ’el shadday para “Deus T odo-poderoso”, 

e o tetragrama YHWH, para “ S e n h o r ” . I ss o  significa que Deus era conhecido 

pelos patriarcas por El Shaddai. Ele se revelou primeiro aos patriarcas do Gênesis
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com  esse nome; depois do Sinai, os hebreus identificaram o seu libertador Jeová 

com  o El Shaddai dos seus antepassados.

Adonai. A transcrição do termo hebraico é ’adona(y). O  nome Adonai é mencionado 

no Antigo Testamento 449  vezes, sendo que, em 134 vezes, aparece sozinho; e, em 

conexão com YHWH, 3 I5 .64 E um  nome de Deus, e não meramente um  pronome 

de tratamento —  nele se expressa a soberania de Deus no Universo.

Segundo Gesenius, Adonai é “usado somente para D eus”.65 O  nome aplica-se 

somente ao Deus verdadeiro e significa “meu Senhor”; tam bém  nunca é usado 

como pronom e de tratamento. Para este caso, o hebraico usa ’adoní ou ’adon, “se- 

n h o r” . Ana dirigiu-se a Eli usando o pronom e ’adoní, “não, senhor meu, eu sou 

um a m ulher atribulada de espírito” ( I  Sm I . I 5); “Ah! M eu senhor, viva a tua 

alma, meu senhor” (1.26). Isso funciona ainda hoje em Israel.

Q uando antecedido do artigo definido, o term o em apreço refere-se, exclusi- 

vãmente, ao Deus verdadeiro —  ele aparece precedido pelo artigo definido nove 

vezes nas Escrituras Hebraicas (Êx 23.17; 34.23; Is 1.24; 3.1; 10.16,33; 19.4; 

M q  4.13; M l 3.1).

Os nomes Adonai e Jeová são tão sagrados para os judeus que eles evitam 

pronunciá-los na rua, no seu quotidiano. O  segundo nem  sequer nas sinagogas 

é pronunciado. N o  dia-a-dia chamam Deus de ha-shem, “O  N o m e”.

D izer “César é senhor” seria reconhecer a divindade dele. Era p o r isso que 

os cristãos primitivos recusavam-se a chamar César de senhor. O  apóstolo Paulo 

disse: “N inguém  pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo” 

( I  Co 12.3). Essa declaração reivindica a divindade de Cristo —  só é possível 

reconhecer o senhorio de Cristo pela revelação do Espírito Santo.

Se Cristo fosse um  mero senhor, não haveria necessidade de o Espírito Santo 

revelá-lo. Ê claro que o term o grego kyrios corresponde aos nomes hebraicos Adonai 
e YHWH, sendo usado tanto para o Pai como para o Filho.

Nomes compostos de YHW H ou Jeová. A  Palavra de Deus m ostra-nos com clareza 

que Deus se deu a conhecer, nos tem pos do Antigo Testamento, por vários no- 

mes inerentes à sua natureza e à circunstância de sua revelação. Para Abraão, Ele 

apareceu como a provisão para o sacrifício em lugar de Isaque, seu filho, com  o 

nome YHW H (Jeová) Yireh, que significa: “o S e n h o r  proverá” (G n 22.14).

Prometendo livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades que sobre- 

vieram aos egípcios, Ele se manifestou como YHWH Rapa’, isto é, “o S e n h o r  que 

sara” (Ex 15.26). N u m a época de angústia, nos dias difíceis dos juizes de Israel, 

Ele apareceu a Gideão como YHWH Shalom, isto é, “o S e n h o r  é paz” (Jz 6.24).

A todos que peregrinam na terra Ele apresenta-se como YHW HRa‘a, que signi- 

fica “o S e n h o r  é meu Pastor” ( S l  23.1). N a  justificação do pecador, Ele aparece
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como YHW H Tsideqenu, que quer dizer “o S e n h o r , justiça nossa” (Jr 23. 6). N a  

batalha contra o mal e o vil pecado, mostra-se como YHW H Nissi, “o S e n h o r  é 

a minha bandeira” (Ex 17.15). E, no Milênio, será chamado de YHW H Shamma, 
isto é, “o S e n h o r  está ali” (Ez 48.35).

O TETRAGRAMA YHW H

YHWH, tetragrama hebraico grafado geralmente com o Yahveh ou Yahweh, é 

o nome pessoal do Deus de Israel, que em nossas versões aparece como Jeová, 

Javé ou S e n h o r . A s quatro consoantes hebraicas do nome divino se tornaram  

impronunciáveis pelos judeus desde o período interbíblico. Isso para evitar a 

vulgarização do nome: “N ão  tomarás o nom e do S e n h o r , teu Deus, em vão” (Ex 

20.7), pois é assim que eles interpretam  o terceiro m andam ento do Decálogo.

Os judeus pronunciam  ’adona(y) toda vez que encontram  o nom e sagrado 

nas Escrituras durante a leitura da sinagoga. Isso é observado ainda hoje. N a  

Idade M édia, os rabinos inseriram no tetragrama YHW H  as vogais de Adonai. 
Isso resultou na forma YeHoWaH. Só a partir de 1520 —  depois de tomarem 

conhecimento desse fato —  os reformadores difundiram  o nome Jeová.

Yahweh vem do verbo hebraico haya, que significa “ser”, “estar”, “existir”, 

“tornar-se” , “acontecer”. Esse verbo aparece ligado a esse nome em Exodo 3.14: 

“E U  S O U  O  Q U E  S O U ”. N a  poesia hebraica, usa-se com freqüência a form a 

reduzida Yah: “JÁ é o seu nome; exultai diante dele” (Sl 68.4, Tradução Brasileira). 

Talvez isso justifique a presença da letra “a” no nome Yahweh. Pela gramática 

hebraica, “y” denota “quem sempre existiu” .

O  significado desse verbo, na passagem de Exodo 3.14, é que Deus é o que 

tem  existência própria; existe por si mesmo. E o imutável, o que causa todas 

as coisas; é auto-existente, aquele que é, que era e que há de vir; o E terno (G n 

21.33; Sl 90.1,2; M l 3.6, Ap 1.8). Até hoje os judeus religiosos preferem chamá-Lo 

de “O  Eterno”. È assim que a Bíhlia na Linguagem de Hoje emprega esse nome no lugar 

YHW H—  em Exodo 3.13, Deus deu a Moisés o significado desse tetragrama.

Em  virtude de os judeus não pronunciarem o tetragrama YHWH, a pronúncia 

original perdeu-se ao longo dos séculos. Mas existe uma tradição de que os samantanos 

pronunciavam o nome como labe. Como a letra “b ”, já no grego daqueles dias, tinha o 

som de “v”, como ainda hoje na Grécia, então Yahweh (Iavé) parece ser a pronúncia mais 

apropriada. Clemente de Alexandria escreveu o tetragrama como Jeoue.

Há, portanto, evidências históricas de que Yabweh (ou Iavé) era a pronúncia primitiva. 

Êxodo 3.14 é a única fonte bíblica que parece lançar luz sobre a pronúncia correta de 

YHWH. Já o texto de Êxodo 6.3 mostra que os patriarcas do Gênesis conheciam esse
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nome, mas não sabiam a forma e o significado dele: Έ  eu apareci a Abraão, e a Isaque, 

e a Jacó, como o Deus Todo-poderoso; mas pelo meu nome, o S e n h o r , não lhes fui 

perfeitamente conhecido”.

Yahweh é o nome do pacto com Israel: Έ  Deus disse mais a Moisés: Assim dirás 

aos filhos de Israel: O  S e n h o r , o  Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus 

de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós; este é meu nome eternamente, e este 

é meu memorial de geração em geração” (Ex 3.15). A partir dessa teofania, durante 

a história dos filhos de Israel, foi-lhes dado o nome especial e peculiar de Deus.

O  N ovo Testamento grego substituiu as quatro consoantes Y, H , W  e H  por 

kyrios, que quer dizer “Senhor” . Por essa razão, as nossas versões traduziram  

YHW H  p o r Senhor. O  texto da versão Almeida Revista e Corrigida (ARC), edição 

de 1995, da Sociedade Bíblica do Brasil, grafa o nome com todas as letras mai- 

úsculas: “ S e n h o r ” , seguindo mtruções das Sociedades Bíblicas Unidas.

YHW H  não aparece uma vez sequer no N ovo Testamento grego; em seu lugar 

aparece o nome Senhor (hyrios). O  apóstolo Paulo citou Isaías 1.9, onde aparece o 

nome Yahweh Tsebaot. Em  Romanos 9.29, porém, ele empregou Kyrios Sahaoth, como 

as demais citações do Antigo Testamento (cf. J1 2.32; R m  10.13).

Existem atualmente mais de cinco mil manuscritos gregos do N ovo Testa- 

m ento —  incluindo papiros e lecionários —  espalhados em museus e mosteiros 

de toda a Europa. Datados desde o século II d.C. até ao advento da imprensa, no 

século X V , nenhum  deles traz o tetragrama YHWH. Isso porque Jesus é, no N ovo 

Testamento, o mesmo que Jeová no Antigo.

Sendo Jesus o próprio Jeová, não pode YHW H  configurar nos manuscritos 

gregos do N ovo Testamento. Ser o mesmo Deus não significa ser a mesma 

Pessoa. Esse assunto será discutido mais adiante, quando discorrermos sobre a 

Santíssima Trindade.

O S  DIAS DA CRIAÇÃO DE D EU S

H á  um a parte da teontologia que trata da obra da criação, dos decretos 

divinos e da providência. O  que a Bíblia ensina sobre o planejamento, a origem 

e a manutenção de todas as coisas no Céu e na Terra? E desse assunto que nos 

ocuparemos a partir de agora, o qual envolve governo e preservação de todas as 

criaturas de Deus.

Deus criou o Universo do nada, ex nihilo.66 È o que ensina a Bíblia. A narrativa 

do primeiro capítulo de Gênesis deve ser entendida à luz do contexto bíblico. 

E o ponto  de partida da criação é: “N o  princípio, criou Deus os céus e a terra” 

(G n  L I ) .  O  verbo hebraico bara’, “criou”, “denota o conceito de ‘iniciar alguma
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coisa nova’ em um  certo número de passagens”.67Trata-se, pois, de um  term o 

essencialmente teológico.

Tal verbo é empregado somente com referência à atividade de Deus, exceto em 

outras construções ou graus do verbo hebraico —  estrutura peculiar às línguas 

semíticas, que altera o seu significado. Essa idéia do fiat divmo é apoiada em toda 

a Bíblia. Deus trouxe o Universo à existência do nada e de maneira instantânea, 

pela sua soberana e livre vontade.

Porquefalou, e tudo se fez; mandou, e logo tudo apareceu (Sl 33.9).
Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados; de maneira 
que aquilo que se vê não foi feito do que ê aparente (Hb 11.3).
Digno és, Senhor; de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste todas as coisas, 
e por tua vontade são eforam criadas (Ap 4.11).

A creatio ex nihilo, da teologia judaico-cristã, invalida todo  o sistema panteísta; 

e de igual modo, no período da Grécia antiga, o pensamento grego, pelo qual 

se defendia a idéia da eternidade da matéria —  a qual é antibíblica e, portanto, 

inaceitável aos judeus e cristãos.

Desde o surgimento do darwmismo a narrativa da criação tem sido reavaliada 

e reinterpretada por muitos teólogos. Hoje, a origem do mundo, conform e o 

relato de Gênesis, é interpretada e reinterpretada p o r diversos sistemas teológicos 

e filosóficos tendenciosos.

O  prim eiro versículo da Bíblia revela a origem do Universo, sem explicar 

detalhadam ente com o e quando isso aconteceu. T ra ta-se da criação original. 

O  relato dos dias da criação é in terpretado p o r alguns como períodos de mil 

anos cada; outros procuram  associá-los às supostas eras geológicas; ainda outros 

os definem como dias literais de restauração, haja vista o Universo ter vindo 

à existência “no p rincíp io” (G n  I . I ) .

M uitos ten tam  adaptar o darwinism o à Bíblia; defendem  a creatio ex nihilo 
seguida da evolução, nas longas eras geológicas, ajustando-as aos dias mencio- 

nados em Gênesis 1.5 a 2.3. O  term o hebraicoyom, “dia”, e seu correspondente 

grego hemera às vezes indicam  certo período: “eis aqui agora o dia da salvação” 

(2  Co 6.2); nem  sempre denotam , na Bíblia, dia literal, de 2 4  horas.

A palavra “dia” é “cercada de m uitos temas teológicos relacionados à sobe- 

rania de D eus”,68 como lemos em Salmos 90.4 e 2  Pedro 3.8: “Porque mil anos 

são aos teus olhos como o dia de ontem  que passou, e como a vigília da no ite”; 

“Mas, amados, não ignoreis um a coisa: que um  dia para o Senhor é como mil 

anos, e mil anos, como um  dia”.
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Para alguns teólogos, haveria uma certa correspondência entre os supostos seis 

períodos geológicos e a narrativa do livro de Gênesis, seguindo, em linhas gerais, 

aos mesmos estágios. O s chamados dias da criação seriam, nesse caso, “dias da 

recriação” ou “restauração”. Isso é a chamada teoria do intervalo.

Entretanto, o contexto bíblico m ostra que o Universo apareceu perfeito, o 

que chamamos de “Terra original”. O nde localizar o antigo habitat do querubim  

ungido, m encionado em Ezequiel 28.12-16? O  que dizer da queda de Lúcifer, 

citada em Isaías 14.12-14? Em  que m om ento não havia chuva na Terra (G n

2.5,6)? Deus teria criado a Terra caótica?

Segundo a teoria  em apreço, as passagens bíblicas acima falam  da T e rra  

em seu estado original, quando  D eus a criou “no p r in c íp io ” ( I . I ) ,  pois, em 

seguida, o texto sagrado registra: “E a terra era sem form a e vazia; e havia 

trevas sobre a face do abism o; e o E sp írito  de D eus se m ovia sobre a face 

das águas” (G n  1.2).

A Palavra de Deus afirma que Deus não criou a Terra vazia: “o Deus que 

form ou a terra e a fez; ele a estabeleceu, não a criou vazia” (Is 45.18). N o  he- 

braico, “sem forma e vazia” é tohu wabohu. O  profeta Isaías empregou o term o 

tohu que significa “confusão, espaço vazio, sem forma, nada, nulidade, vacuidade, 

vaidade, deserto, caos”.69 E o profeta Jeremias usou a mesma expressão de Gênesis 

1.2: “Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia; e os céus, e não tinham  

a sua luz” (Jr 4.23).

Ainda segundo a teoria em análise, a Terra “tornou-se” ou “veio a ser” sem 

form a e vazia, o que nos levaria a adm itir —  se tal interpretação estiver correta 

—  que “não pode, portanto , haver qualquer objeção gramatical contra traduzir 

Gênesis 1:2: Έ  a terra veio a ser vazia e deserta...” ' 0

Teria, pois, havido —  conquanto a Bíblia não assevere isso de maneira clara —  

um a catástrofe universal que transformou a Terra original num  caos. Teria, ainda, 

havido um  período de tempo que não se pode calcular entre Gênesis I . I  e 1.2.

De acordo com a mesma interpretação, é possível que o referido caos tenha 

resultado da queda de Lúcifer. Essa era a teoria propagada p o r pioneiros da 

Assembléia de Deus, como Lars Eric (Eurico) Bergstén e N . Lawrence O lso n ,'1 

que se baseavam em passagens como Isaías 14.12-14:

Como eaíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como fioste lançado por 
terra; tu que debílítavas as nações! E  tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, 
e, acima das estrelas de Deus} exaltarei 0 meu trono, e\ no monte da congregação, 
me assentarei, da banda dos lados do Norte. Subirei acima das mais altas nuvens 
e serei semelhante ao Altíssimo.



8 7Teologia —  a Doutrina de Deus

A Vulgata Latina usa o term o lucijer, “p o rtado r de luz”, em lugar de “estrela da 

m anhã” . D aí Lúcifer ter se to rnado um  dos nomes de Satanás. O  Senhor Jesus 

falou de sua queda: “Eu via Satanás, como raio, cair do céu” (Lc 10.18). De 

acordo com a teoria defendida pelos teólogos pentecostais O lson e Bergstén, o 

relato seguinte trata de restauração, pelo mesmo poder da Palavra que “criou os 

céus e a terra”.

A CRIAÇÃO DO HOMEM

N o  prim eiro  dia, D eus trouxe a luz à existência (G n  1.3). N o  segundo, 

criou a expansão ou o firm am ento  —  hb. raqia (G n  1 .6-8). N o  terceiro, 

“disse Deus: A juntem -se as águas debaixo dos céus num  lugar; e apareça a 

porção seca” (G n  1.9).

Essa porção seca, que Deus chamou de Terra (v. 10), foi criada naquele 

m om ento ou já existia submersa nas águas, tendo sido criada “no princípio”? 

O  apóstolo Pedro afirma que a Terra “foi tirada da água e no meio da água 

subsiste” (2  Pe 3.5).

N o  terceiro dia, surgiram os continentes com os seus relevos e a vegetação 

(G n 1.9-13). Os corpos celestes —  o Sol, a Lua e as estrelas —  apareceram no 

quarto dia (G n  I . I 4-19). As aves e os animais marinhos, no quinto (G n 1.20- 

23). Os animais terrestres, no sexto (G n 1.24, 25). E, finalmente, Deus fez o 

homem, tam bém  no dia sexto:

E  disse Deus: Façamos 0 homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e 
domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre 0 gado, e sobre toda 
a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E  criou Deus 0 homem à sua 
imagem; à imagem de Deus 0 criou; macho efêmea os criou (Gn 1.26,27).

A raça hum ana teve a sua origem em Deus, através de Adão: “O  primeiro 

homem, Adão, foi feito em alma vivente” ( I  Co 15.45); “de um  só fez toda a 

geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra” (A t 17.26).

Adão, o primeiro homem, foi criado no sexto dia como a coroa de toda a 

criação; ele recebeu de Deus a incumbência para adm inistrar aTerra e a natureza. 

O  ser hum ano não é meramente um  animal racional, mas um  ser espiritual, criado 

à imagem e semelhança de Deus.

O  h o m em  recebeu  d ire ta m e n te  de D eus o so p ro  de v ida em  suas 

narinas: “ E fo rm o u  o S e n h o r  D eus o hom em  do pó da terra  e soprou  em 

seus narizes o fôlego da vida; e o hom em  foi feito alma vivente” (G n  2 .7).
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E m  Salmos 8 .3-5 , a Bíblia revela que o hom em  foi feito um  pouco  m enor 

do que os anjos:

Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas quepreparaste; que 
é 0 homem mortal para que te lembres dele? E  0 filho do homem, para que 0 visites? 
Contudo, pouco menor 0 fizeste do que os anjos e de glória e de honra 0 coroaste.

Portanto, não há, nas Escrituras Sagradas, nada que apóie o darwinismo e as 

suas várias interpretações inverídicas. O  hom em  e os animais surgiram na Terra 

da mesma form a como eles são hoje.

O s  DECRETOS DE D E U S

O s decretos divinos, tam bém  chamados de conselhos divinos, dizem respeito 

à vontade e ao propósito  de Deus para a criação; são deliberações incondicionais 

que nasceram do desígnio e do propósito  de Deus.

Tudo 0 que 0 Sen h o r  quis, ele ofiez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os 
abismos (Sl 135.6).
Que anuncio ofim desde 0 princípio e, desde a antiguidade, as coisas que ainda 
não sucederam; que digo: 0 meu conselho será firme, e fiarei toda a minha vontade 
(Is 46.10).
Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados 
conforme 0 propósito daquele que faz todas as coisas, segundo 0 conselho da sua 
vontade (Ef l . l l ) .

O  term o grego boulç, usado para “conselho”, nas duas passagens acima (Is 

46 .10 , Septuaginta), significa “in tenção” , “p ro p ó sito ” , “resolução” e abrange a 

totalidade da vontade de Deus. Isso tem implicações com a Soteriologia, a dou- 

trina da salvação, e envolve as questões da predestinação. H á  na teologia cristã 

duas escolas principais sobre o assunto: o calvinismo e o arminianism o.

Calvinísmo. Depois de A gostinho de H ipona, os escolásticos72 desenvolveram 

um a filosofia agostiniana durante a Idade M édia. João Calvino, por sua vez, era o 

m aior perito do pensamento agostiniano no século X IV . O  calvinismo registrado 

nas Institutas da Religião Cristã é diferente do cunho eclesiástico e “governamental” 

do Sínodo de D ort, reduzido a definições teológicas compactadas, transformadas 

em polêmica contra os cinco pontos levantados pelos Rem onstrantes, que se 

definiram como arminianos.73
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C om o resposta do Sínodo, ao refu tar cada um  dos desses pontos, resulta- 

ram  os cinco p o n to s  do calvinismo. Q u er dizer, p o rtan to , que o calvinismo, 

conform e o conhecem os, não foi p ro d u z id o  p o r João Calvino, tam pouco  

foi um  resum o das Institutas; foi, na verdade, fru to  de um  em bate teológico. 

A soberania de D eus ocupava lugar central no  sistem a de Calvino, e não a 

predestinação.

Paul Tillich declarou:

O centro de onde emanam todas as demais doutrinas de Calvino é a doutrina de 
Deus, Alguns acham que sua doutrina fundamental é a da predestinação. Essa 
opinião éfacilmente refutável uma vez que na primeira edição das “Institutas”, a 
doutrina da predestinação nem mesmo havia sido desenvolvida. Foi só nas edições 
posteriores que passou a ocupar espaço proeminente. ‘4

Esse tam bém  é o entendim ento  de Alister E. M cG ra th 75 e de Justo L. 

Gonzalez.76 Segundo o calvinismo, os decretos divinos são absolutos, eternos e 

imutáveis, incluindo a antecipação do destino de todos os homens.

Por outro lado, para o arminianismo —  depois modificado por João Wesley 

— , todo  o conhecimento de Deus é imediato, simultâneo e completo; todas as 

coisas lhe são conhecidas como presente de eternidade a eternidade; logo, os 

decretos divinos não devem ser interpretados como determinações de antemão. 

Deus criou o hom em  dotado de livre-arbítrio; sua Queda, portanto , foi divina- 

mente permitida, e não decretada.

Por mais de vinte séculos, temos tido a predestinação e o livre-arbítrio 

colocados em m útua oposição, em extremos forçados que nunca chegam a um  

acordo. Temos por detrás desse debate teológico um  problema filosófico; o debate, 

na realidade, é entre o determinismo e o livre-arbítrio, debate que já acontecia 

muitos séculos antes de Cristo.

O  determ inism o foi usado entre os estóicos para os ciclos históricos prede- 

terminados, como necessários, pelo logos divmo. O s muçulmanos usam o term o 

kismet, “destino fatal”, frio e implacável, vinculado à pessoa de Alá.
Alguns vocábulos são traduzidos por “predestinação” no Novo Testamento 

grego. N ós, porém, entendem os que tudo  pode ser m udado m ediante a fé em 

nosso Deus pessoal. As profecias, ao invés de predizerem  um  futuro  friamente 

predestinado, são apelos para nos converterm os dos nossos maus caminhos, 

a fim de term os um  futuro  bem  diferente —  esses apelos são feitos à nossa 

consciência e pressupõem  o nosso livre-arbítrio. Esse assunto é d ilatado no 

capítulo Soteriologia.
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A  PROVIDÊNCIA DIVINA

O  term o “providência” não aparece nas Escrituras Sagradas, porém  a doutrina 

é bíblica. Ela consiste na atividade de Deus para preservar a sua criação até ao seu 

destino final. Isso implica governo, soberania e preservação, haja vista ser Ele o 

Criador de todas as coisas. O  Universo lhe pertence: “Porque dele, e por ele, e para 

ele são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém!” (R m  11.36).

Deus é o único soberano do Universo e tem o controle de tudo: “E ele é 

antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele” (C l I .1 7). Esses 

aspectos, por si só, afastam qualquer idéia panteísta ou deísta.

Preservação é o cuidado divino em conservar e m anter todas as coisas criadas. 

Isso inclui o homem, os demais seres viventes e toda a natureza: “Abres a mão 

e satisfazes os desejos de todos os viventes” (SI 145.16). Deus cuida de todos 

os viventes, desde a estrutura mais simples até a mais complexa. O  que seria do 

m undo sem a vontade preservadora de Deus?

Tu só és Senhor , tu fizeste 0 céu, 0 céu dos céus e todo 0 seu exército, a terra e 
tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há; e tu os guardas em vida a 
todos, e 0 exército dos céus te adora ÇNe 9.6).

O T odo-Poderoso  é, por conseguinte, o Criador e o M antenedor do Univer- 

so. Ele está no controle de tudo  e sustenta “todas as coisas pela palavra do seu 

poder” (H b  1.3), como Paulo asseverou em Atos 17.24-27:

O Deus que fez 0 mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não 
habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de 
homens, como que necessitando de alguma coisa; pois ele mesmo é quem dá a todos a 
vida, a respiração e todas as coisas; e de um só fez toda a geração dos homens para 
habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os 
limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se, porventura, tateando, 0 

pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós.

A  DOUTRINA DA TRINDADE

N o  estudo dos atributos de Deus, vimos a sua unidade. Ao discorrer sobre 

os seus nomes, analisamos o sentido do plural de majestade no nom e divino 

Elohim. Tendo isso em mente, podem os afirmar, à luz da Palavra de Deus, que 

a doutrina da Trindade não com prom ete a unidade de Deus.
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Nessa últim a parte da Teologia (ouTeontologia), trataremos da história, do 

conceito e dos fundam entos bíblicos da doutrina da Trindade. N ão  há contradi- 

ção entre o m onoteísm o do Antigo Testamento e a Trindade cristã, haja vista o 

mesmo e único Deus subsistir eternamente em três Pessoas. Ele é um  só Senhor 

em três Pessoas, e não três Deuses.

Cada Pessoa da Trindade é Deus. A Palavra do Senhor descarta a idéia de triteís- 

mo (três Deuses) e de unicismo. A Trindade pode ser definida como a união de 

três Pessoas —  o Pai, o Filho e o Espírito Santo —  em um a só divindade. Tais 

Pessoas, embora distintas, são iguais, eternas e da mesma substância. O u  seja, 

Deus é cada um a dessas Pessoas.

As Escrituras Sagradas ensinam que há um  só Deus, e que Ele é um  só. Elas 

ensinam que o Pai é Deus pleno, com  todos os atributos da divindade ( I  Co

8.6); e que o Filho é Deus, e não apenas parte da divindade: “porque nele habita 

corporalmente toda a plenitude da divindade” (C l 2.9). E elas tam bém  asseveram 

que o Espírito Santo é Deus, como lemos em Atos 5.3,4:

Disse, então, Pedro; Ananias, por que encheu Satanás 0 teu coração, para que 
mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, 
não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder? Por quefiormaste este 
desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus.

A Trindade no tetragrama YHWH. A Palavra de Deus afirma que a Trindade é Deus. 

Vemo-la no tetragrama YHWH. Nesse caso, quando lemos o nome “Deus” ou “S e n h o r ” , 

nas Escrituras, precisamos entender que esses termos podem ser aplicados àTrindade, 

isoladamente ou da mesma maneira, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.

Analisemos algumas passagens bíblicas que revelam a unidade na Trindade:

1) “E há de ser que todo aquele que invocar o nome do S e n h o r  será salvo; porque 

no m onte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o S e n h o r  

tem dito, e nos restantes que o S e n h o r  chamar” (J1 2.32). N este  texto, 

o tetragrama, segundo o Novo Testamento, é um a referência ao Senhor 

Jesus (R m  10.13).

2 ) “E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o 

Espírito de graça e de súplicas; e olharão para mim, a quem traspassa- 

ram; e o prantearão como quem pranteia por um  unigênito; e chorarão 

amargamente por ele, como se chora amargamente pelo prim ogênito” (Zc

12.10). Temos, nesta passagem, um a profecia escatológica; o Deus Jeová 

de Israel prom ete proteger Jerusalém e seus moradores.
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Observe a expressão: “e olharão para mim, a quem traspassaram”. Q uem  

foi ao Céu traspassar a Jeová? Trata-se, naturalmente, de um a referência a 

Jesus, quando foi traspassado no Gólgota: “E outra vez diz a Escritura: 

Verão aquele que traspassaram” (Jo 19.37).

3) “E disse ela: O s filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou  do seu 

sono e disse: Sairei ainda esta vez com o dantes e me livrarei. Porque 

ele não sabia que já o S e n h o r  se tinha retirado dele” (Jz 16.20). O  

contexto desta referência m ostra que YHW H  se refere ao E spírito  Santo 

(Jz 15.14).

Esses dados da revelação nos parecem complexos, mas essa aparente com- 

plexidade não é sinônima de contradição. N ão há, na verdade, contradição nas 

Escrituras; estamos lidando com um Ser que é infinito. Como escreveu Chafer: 

“A doutrina como apresentada nas Escrituras é, portanto, aceitável ainda que não 

explicável”.7'

Deuteronômio 6.4. “Ouve, Israel, o S e n h o r , nosso Deus, é o único S e n h o r ” . 

È evidente que esta passagem bíblica refere-se ao D eusTrino, àTrindade —  como 

veremos abaixo. Nela, temos tanto o term o “D eus” como o tetragrama YHWH. 
A sua ênfase é o monoteísmo, que se to rnou  ao longo dos séculos a confissão 

de fé dos judeus.

Ainda hoje, os judeus religiosos recitam esse versículo três vezes ao dia. O  

term o hebraico usado para “único” Çehact) indica unidade composta:

No famoso Sbemá de Deuteronômio 6.4... a questão da diversidade dentro da 
unidade tem implicações teológicas. Alguns eruditos têm pensado que, embora 
“um” esteja no singular0 י uso da palavra abre espaço para a doutrina da 
Trindade.‘8

A expressão hebraica YHW H ’ehad traduz-se tam bém  por “Jeová é um ”; esta 

construção hebraica aparece em Zacarias 14.9: “naquele dia um  só será Jeová, 

e um  só o seu nom e” ( Tradução Brasileira). A palavra apropriada hebraica para 

“unidade absoluta” é yahid, que traz a idéia de “solitário, isolado”,79 mas não é 

esse é o term o usado em D euteronôm io 6.4.

E m  Gênesis 2.24, a palavra ,ehad é usada para dizer que o m arido e a mulher 

são ambos “um a só carne”. O  Novo Testamento não contradiz o Antigo, porém  

to rna  explícito o que dantes estava implícito: a unidade de Deus não é absoluta; 

e sim composta. O  Antigo Testamento revela a unidade na Trindade, ao passo 

que o Novo revela a Trindade na unidade.
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A doutrina da Trindade não neutraliza nem contradiz a doutrina da unidade; 

nem  esta anula a da Trindade, que, conform e pregada pelos cristãos que seguem 

a Palavra do Senhor, consiste em um  só Deus em três Pessoas, e não três Deuses; 

isso seria apenas um a tríade, e não a Trindade.

O  DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA DOUTRINA DA TRINDADE

O  term o “trindade” não aparece nas Escrituras Sagradas; é um a formulação 

posterior. O  fato de a nomenclatura vir depois do fechamento do cânon sagra- 

do não significa que a doutrina da Trindade não exista ou que não seja bíblica. 

D e caráter teológico, a palavra em apreço foi atribuída à divindade, no final do 

segundo século, por Tertuliano de Cartago, ao escrever contra o unicismo:

Todos são de um, por unidade de substância, embora ainda esteja oculto 0 mistério da 
dispensação que distribui a unidade numa Trindade, colocando em sua ordem os três, Pai,
Filbo e Espírito Santo; três contudo, não em essência, mas em grau; não em substância, mas 
em forma, não em poder; mas em aparência, pois eles são de uma só substância e de uma 
só essência e de um poder só, já que é de um só Deus que esses graus e formas e aspectos 
são reconhecidos com 0 nome de Pai, Filbo e Espírito Santo (Contra Práxeas IT).

Depois da metade do segundo século, surgiu um  movimento em tom o do mo- 

noteísmo cristão, o monarquianismo. Seus defensores dividiam-se em dois grupos: 

os dinâmicos (diziam que Cristo era Filho de Deus por adoção); e os modalistas 

(ensinavam que Cristo apenas era uma forma temporária da manifestação do úni- 

co Deus). Tertuliano chamou-os de monarquianistas —  gr. monarcbia, “governo 

exercido por um  único soberano”.

Monarquianismo dinâmico. O s principais representantes da cristo logia di- 

nâm ica ou adocionista  foram  T eodoro  de Bizâncio e Paulo de Sam osata. 

Teodoro, “o c u r tid o r” , d iscípulo  dos alogoi, g ru p o  que rejeitava a d o u trin a  

do Logos e aceitava o Evangelho de João com  certa ressalva, foi o prim eiro  

m onarqu ian ista  d inâm ico de im portância . C hegou a Rom a, em  190, e foi 

ex-com ungado em 198.

Para os monarquianistas dinâmicos, Jesus era apenas um homem de vida santa 

que nasceu de uma virgem, sobre o qual desceu o Espírito Santo, por ocasião do seu 

batismo, no rio Jordão. Alguns de seus discípulos rejeitavam qualquer direito divino em 

Jesus, enquanto outros afirmavam que Ele teria se tomado divino, em certo sentido, por 

ocasião da sua ressurreição. Hipólito (170-236) rebateu todas essas falaciosas crenças 

(Refutação de Todas as Heresias, VII, 23).
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O  mais famoso m onarquianista dinâmico foi Paulo de Samosata, bispo de 

A ntioquia entre 2 6 0  e 272. Descrevia o Logos como atributo impessoal do Pai. 

Eusébio de Cesaréia disse que ele “nutria noções inferiores e degradadas de Cristo, 

contrárias à doutrina da igreja, e ensinava que quanto à natureza Ele [Jesus] não 

passava de hom em  com um ” (História Eclesiástica, 7, X X V II).

Eis o que Paulo de Samosata afirmava:

O Logos e 0 Espírito eram qualidades divinas e não pessoas. Eram poderes ou 
potencialidades de Deus, mas não pessoas no sentido de seres independentes. Jesus 
era um homem inspirado pelos poderes de cima. O poder do Logos habitara Jesus 
como num vasot como nós habitamos nossas casas. A unidade que Jesus tinha 
com Deus era da vontade e do amor; não de natureza.80

Suas idéias foram examinadas por três sínodos, entre 2 6 4  e 269, e o últim o 

excomungou-o.

Monarquianismo modalista. N ão  negava a divindade do Filho nem a do Espírito 

Santo, mas, sim, a distinção dessas Pessoas, o que é diametralmente oposto aos 

ensinos do Novo Testamento, que assevera que há um a unidade com posta de 

Deus em três Pessoas distintas. O s modalistas pregavam a unidade absoluta de 

Deus, coisa que nem mesmo o Antigo Testamento ensina. Para apoiar tal ensino, 

“m utilaram ” textos neotestamentários.

Seus principais representantes foram: Noeto, Práxeas e Sabélio. Segundo H ipó- 

lito, N oeto  era natural de Esmima e ensinava que Cristo era o próprio Pai, e que o 

próprio Pai nasceu, sofreu e morreu ( Contra Todas as Heresias, 10.23). Cipriano, bispo 

de Cartago, chamou tal heresia de patripassionismo (Epístolas, 72.4), do latim Pater, 
“Pai”, e passus de patrior, “sofrer”.

Práxeas foi discípulo de Noeto, e o seu principal opositor foi Tertuliano. Em  

Contra Práxeas 1, Tertuliano disse: “Práxeas fez duas obras do demônio em Roma: ex- 

pulsou a profecia e introduziu a heresia; afugentou o Parácleto e crucificou o Pai”.

Dessa última escola destacou-se o bispo Sabélio, que se tom ou  um  grande líder 

desse movimento (por isso, os seus seguidores foram chamados de sabelianistas ou 

sabelianos). Por volta de 215, Sabélio já ensinava suas doutrinas em Roma.

Pai, Filho e Espírito Santo são nomes, são “prosopa” (semblantes, faces), e 
não seres independentes. São reais em energias consecutivas; um vem depois do 
outro, aparecendo 0 mesmo Deus em faces diferentes. Trata-se do mesmo Deus 
agindo na História por meio de três semblantes. O “prosopon” do Pai aparece 
na sua obra criadora, como doador da lei. O ‘‘prosopon” do Filho aparece do
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nascimento à ascensão de Jesus. A partir da ascensão de Jesus surge 0 semblante 
do Espirito} doador da vida.81

H ipólito , em Contra Todas as Heresias, refutou essas idéias, que hoje são defen- 

didas pelos unicistas.

Arianísmo. E o nome da doutrina form ulada p o r Ário e do movimento que 

ele fundou em Alexandria, no Egito, na primeira metade do quarto  século. Ário 

era presbítero em Alexandria, no ano 318, quando a controvérsia começou. Sua 

doutrina contrariava a crença ortodoxa seguida pela da igreja.

A controvérsia girava em torno  da eternidade de Cristo. Atanásio (296-373), 

o inimigo implacável da doutrina de Ário, dizia que o Filho é eterno e da mesma 

substância do Pai; ou seja, homoousios, “da mesma substância; consubstanciai; o 

term o central para o argumento de Atanásio contra Ario e a solução do problema 

trinitariano oferecido no Concilio de Nicéia (325  d.C .)”.82

Ário, por outro lado, dizia que o Senhor Jesus não era da mesma natureza do 

Pai; era criatura, criado do nada, um a classe de natureza inferior à do Pai, nem 

divina e nem  hum ana —  um a terceira classe entre a deidade e a hum anidade.83

Segundo Ário, “Somente Deus Pai seria eterno e não gerado. O  Logos, o Cristo 

pré-existente, seria mera criatura. Criado a partir do nada, nem sempre existira”.84 

Os seus seguidores usavam a palavra anomoios —  “dessemelhante; um  term o usado 

pelos arianistas extremistas da metade do quarto  século, os assim chamados 

anom oianos, para argüir que a essência do Pai é to talm ente dessemelhante da 

do F ilh o ”.85

D epois do Concilio de Nicéia, a controvérsia continuou, mas havia um  

grupo interm ediário, semi-niceno, m eio-atanasiano e meio-ariano, que afir- 

mava ser o Filho de natureza similar ou igual, e não da m esm a natureza ou 

substância do Pai. Apoiavam-se no term o bomoiousios —  “de substância similar, 

aparência”;86 “de substância semelhante; um  term o usado para descrever a relação 

do Pai para o Filho pelo partido não atanasiano, não ariano na igreja, seguindo 

o Concilio de N icéia”.87

Essa discussão chamou a atenção do povo e tam bém  ganhou conotação po- 

lítica, considerada, hoje, como a maior controvérsia da história da igreja cristã. 

O  im perador rom ano Constantino enviou mensageiros, com o propósito de uma 

conciliação, porém  foi tudo em vão.

Constantino, então, convocou um  concilio na cidade de Nicéia, na Bitínia, 

Ásia M enor —  hoje Ismk, naTurquia — , aberto em 19 de junho de 325, com a 

participação de 318  bispos provenientes do Oriente e do Ocidente, mas apenas 

vinte apoiaram a causa arianista, não obstante a sua grande popularidade.88
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Em  Nicéia, o credo aprovado era decisivamente anti-arianista; apenas dois 

bispos não o assinaram. Até Eusébio da Nicomédia, arianista, assinou o credo 

elaborado nesse concilio. Depois, os pais capadócios Basílio de Cesaréia, Gregário 

de Nazianzo e Gregário de Nissa se encarregaram de “elucidar, definir e defender 

a doutrina trinitariana”.89

A formulação da doutrina da Trindade é o resultado dessas controvérsias cristoló- 

gicas, na tentativa de harmonizar o monoteísmo com a deidade absoluta do Filho.

Como uma doutrina, ela é uma indução humana das afirmações da Escritura; mas a 
indução, por ser feita com justeza, ê tão parte do ensino de Deus em sua palavra como 
ê qualquer uma das doutrinas que têm sido formalmente enunciadas ali.90

O Credo Niceno. Este, como vimos, veio do Concilio de Nicéia, que tratou da 

controvérsia arianista. Seu conteúdo enfatiza a divindade de Jesus Cristo e é, ao 

mesmo tempo, um a resposta à cristologia de Ario:

Cremos etn um sé Deus, Pai Onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Em um só Senhor Jesus Cristo, Verbo de Deus, Deus de Deus, Luz de Luz; Vida de 
Vida, Filho Unigênito, Primogênito de toda a criação, por quem foram feitas todas as 
coisas; 0 qual foi feito carne para nossa salvação e viveu entre os homens, e sofreu, e 
ressuscitou ao terceiro dia, e subiu ao Pai e novamente virá em glória para julgar os 
vivos e os mortos. Cremos também em um só Espírito Santo.

O Credo de Atanásio ou Atanasiano, Depois do Concilio de Nicéia, em 325, muitos 

documentos circulavam nas igrejas sobre o assunto. O  credo que hoje chamamos de 

Atanasiano expressa o pensamento de Atanásio e tudo o que defendeu durante toda a 

sua vida, conquanto não haja indícios confiáveis de que o texto seja de sua autoria.

Esse credo não foi m encionado no Concilio de Êfeso, em 4 3 1, nem no da 

Calcedônia, em 451, tam pouco no de Constantinopla, em 38 1 .91 “O  credo 

popularm ente atribuído a Atanásio é, de m odo geral, considerado um  cântico 

eclesiástico de autoria desconhecida, do século IV  ou V ”.92

Assim declara o Credo Atanasiano:

A fé universal é esta: que adoremos vim Deus em trindade, e trindade em unidade; (ff)
Não confundimos as Pessoas, nem separamos a substância. (5) Pois existe uma única 
Pessoa do Pai, outra do Filho, e outra do Espírito Santo. (6) Mas a deidade do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo ê toda uma só: glória é igual e a majestade é coetema. (7)
Tal como é 0 Pai, tal é 0 Filbo e tal é 0 Espírito Santo. (8) O Pai é incriado, 0 Filbo
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incriado, e 0 Espirito Santo incriado. (9) O Pai é imensurável0 Filbo é imensurável 
0 Espirito Santo ê imensurável. (10) O Pa! é eterno, 0 Filbo é eterno, 0 Espírito Santo 
ê eterno. ( I l) E, no entanto, não são três eternos, mas bá apenas um etemo. ( Z 2) Da 
mesma forma não bá três incriados, nem três imensuráveis, mas um só incriado e um 
imensurável. (13) Assim também 0 Pai é onipotente, 0 Filbo é onipotente e 0 Espírito 
Santo ê onipotente. (14) No entanto, não bá três onipotentes, mas sim, um onipotente.
(15) Assim, 0 Pai êDeus, 0 Filbo êDeus, e 0 Espírito Santo êDeus. (16) No entanto, 
não há três Deuses, mas um Deus. ( I  7) Assim 0 Pai é Senhor, 0 Filbo é Senhor; e 0 

Espírito Santo ê Senhor. (18) Todavia não há três Senhores, mas um Senhor. (19)
Assim como a veracidade cristã nos obriga a confessar cada Pessoa individualmente como 
sendo Deus e Senhor; (20) Assim tambémficamos privados de dizer que haja três Deuses 
ou Senhores. (21) O Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado; (22)
0 Filbo procede do Pai somente, não foi feito, nem criado, mas gerado. (23) O Espírito 
Santo procede do Pai e do Filbo, não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procedente.
(24) Há, portanto, um Pai, e não três Pais; um Filbo, e não três Filhos; um Espírito 
Santo, não três Espíritos Santos. (25) E  nessa trindade não existe primeiro nem último; 
maior nem menor. (26) Mas as três Pessoas são coetemas, são iguais entre si mesmas;
(27) de sorte que por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade na trindade 
como a trindade na unidade devem ser adoradas.

M ais longo que o Niceno, trata-se de um  credo que enfatiza, de m odo mais 

porm enorizado, a Trindade. D urante a Idade M édia, dizia-se que Atanásio o 

escrevera no seu exílio, em Roma, e ofereceu־o ao bispo de Roma, Júlio I, para 

servir como confissão de fé. Desde o século IX  se atribui o credo a Atanásio.

N a  verdade, o Credo Atanasiano traz esse nome porque Atanásio defendeu 

tenazmente a ortodoxia cristã; no entanto, o autor do tal credo é desconhecido. 

M encionado pela primeira vez em um  sínodo, realizado entre 659-670 ,93 o credo 

em apreço serve como teste da ortodoxia desde o século V II, para os catolicismos 

rom ano e ortodoxo, bem  como para o protestantism o.94

B a s e s  b íb l ic a s  d a  T r i n d a d e

O  Credo Atanasiano afirma: “Adoramos um  Deus em trindade e trindade 

em unidade. N ão  confundim os as Pessoas, nem separamos a substância”. N o  

trinitarianismo —  que honra as Escrituras —  Jesus é Deus Todo-poderoso. N o  

unicismo, Deus é Jesus. O s modalistas e unicistas de hoje confundem  as Pessoas 

da Trindade. M as a Palavra de Deus não nos deixa em dúvida, como já vimos: 

as três Pessoas são distintas.
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N o  batismo de Jesus, o Espírito Santo veio sobre Ele, e o Pai falou desde o 

Céu, como lemos em M ateus 3.16,17:

E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu 
0 Espírito de Deus descendo corno pomba e vindo sobre ele. E  eis que uma voz dos 
céus dizia: Este é 0 meu Filho amado, em quem me comprazo.

H á inúmeras referências nos Evangelhos em que Jesus deixou claro que é uma 

Pessoa, e o Pai outra: “E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois 

homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também 

o Pai, que me enviou” (Jo 8.17,18). A Bíblia apresenta as três Pessoas em condições 

de igualdade (M t 28.19). Jesus disse: “Eu e o Pai somos um ” (Jo 10.30).

N o  Antigo Testamento. “N o  princípio, criou Deus os céus e a terra” (G n I . I ) .  A 

Trindade está implícita no nome divino Elohim —  isso já foi antecipado no estudo 

sobre os nomes de Deus. O  nome hebraico usado para Deus é Elohim, onde vemos 

os primeiros vislumbres da Trindade. O  verbo está no singular bara, “criou”, e o 

sujeito, no plural, Elohim, “D eus”, o que revela a unidade de Deus na Trindade.

N a criação do homem, a Trindade está presente, como lemos em Gênesis 1.26:

E  disse Deus: Façamos 0 homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e 
domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre 0 gado, e sobre toda 
a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.

As três Pessoas da Trindade atuaram em conjunto. O  Filho criou todas as 

coisas e também o hom em  (Jo I . I -3; Cl L I 6); da mesma forma, o Espírito Santo 

(Jó 33.4; SI 104.30) e o Pai (Pv 8 .22-30). O u  seja, quando falamos do Criador, 

devemos ter em mente a Trindade, pois as três Pessoas agiram juntas na gloriosa 

obra da criação de todas as coisas.

Então, disse 0 SENHOR Deus: Eis que 0 homem é como um de nós, sabendo 0 bem e 0 

mal; ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e 
coma, e viva eternamente (Gn 3.22).
Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do 
outro (Gn 11.7).

Ora, p o r que “um  de nós”, se Deus é único? Porque essa unidade é, na ver- 

dade, um a triunidade. D a mesma forma, encontramos isso em Gênesis 1 1.7. Por 

que “desçamos e confundam os”, e não “vou descer e confundir”? Se a Trindade
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não fosse um a verdade bíblica, que fazer com essas passagens? D izer que Deus 

estava falando com  os anjos é adm itir que os anjos são divinos. Fica, pois, clara 

e patente a realidade da Trindade nessas passagens mencionadas.

“E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o S e n h o r  

dos Exércitos; toda  a terra está cheia da sua glória” (Is 6.3). O u tro  po n to  

igualmente im portan te  é essa visão do profeta Isaías, através da qual ele viu o 

“Senhor” , hb. Adonai (v .I).

Esse mesmo Deus disse: “A quem  enviarei e quem  há de ir por nós?” (v.8). 

N otem os, novamente, a pluralidade presente na unidade divina. M as outro de- 

talhe que não devemos perder de vista, ainda na passagem em apreço, é o fato de 

o profeta, inspirado pelo Espírito, dizer que a Terra está cheia da glória de Jeová 

dos Exércitos. Ora, isso está associado ao que retrata o N ovo Testamento acerca 

de Jesus, em João 12.39-41:

Por isso; não podiam crer; pelo que Isaías disse outra vez: Cegou-lhes os olhos e endureceu- 
lhes 0 coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se 
convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória efalou dele.

Ainda em Isaías 6 lemos, nos versículos 8 a 10:

Depois disso, ouvi a voz do Senhor; que dizia: A quem enviarei, e quem há de 
ir por nós? Então, disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, disse ele: Vai 
e dize a este povo: Ouvis, defiato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não 
percebeis. Engorda 0 coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, efiecha-lhe os 
olhos; não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a 
entender com 0 seu coração, e a converter-se, e a ser sarado.

O  texto sagrado m ostra que é o Deus de Israel quem fala por meio do profeta. 

N o  entanto, o apóstolo Paulo, sob a inspiração divina, afirma que é o Espírito 

Santo quem fala, conform e lemos em Atos 28 .25-27:

E, como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra:
Bem falou 0 Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este 
povo e dize: De ouvido, ouvireis e de maneira nenhuma entendereis; e, vendo, 
vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto 0 coração deste povo está 
endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente efecharam os olhos, para que 
nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, 
e se convertam, e eu os cure.
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Isso significa que o Espírito Santo é o mesmo Deus de Israel. E isso é uma 

evidência de que a visão de Isaías revela a Trindade. Essa doutrina, portanto, 

em bora não tenha sido bem  esclarecida nos tem pos dos patriarcas, reis e profetas 

hebreus, para não confundir o povo com os deuses das religiões politeístas das 

nações vizinhas de Israel, está implícita no Antigo Testamento.

No Novo Testamento. A Trindade só pôde ser ensinada explicitamente com o 

advento do Filho, o Senhor Jesus, e com a manifestação do Espírito Santo, como 

veremos a partir de agora.

“Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nom e do Pai, e do 

Filho, e do Espírito S anto” (M t 28 .19). Apesar de a Bíblia ensinar que há a 

unidade de Deus, convém-nos nunca perder de vista que “a Bíblia tam bém  ensina 

que Deus não é um a m ônada estéril, mas existe eternamente em três pessoas”.93 

Esse relacionamento das três Pessoas é visto em Gênesis 1.26; 3.22; 1 1.7; Isaías 

6.8; e João 17.5.

A expressão “em nom e” está no singular. O  unicismo afirma que esse “nom e” 

é Jesus; portanto, o nom e dEle, segundo esse falacioso m ovimento moderno, é 

“Pai, Filho e Espírito Santo”. Esta interpretação não honra a Palavra de Deus.

N o  singular, a palavra “nom e” é distributiva, como no texto hebraico de 

Rute 1.2. Em bora apareça no plural, na ARC —  “e os nomes de seus dois fi- 

lhos, M alom  e Q uiliom ” — , no hebraico, está no singular, shem, “nom e” (veshem 
shene-banav, “e o nom e dos dois filhos”). O  mesmo ocorre na Septuaginta: onoma, 
“nom e” (kaí onoma tois dysín buioís, “e o nom e dos dois filhos”).

Observe que o nome, na passagem acima, refere-se tanto a M alom  quanto a 

Q uiliom; essa é a mesma construção de M ateus 28.19, “e não faz confusão entre 

eles. Se tivesse sido empregado o plural, ‘nom es’, a Bíblia precisaria dar mais de 

um  nome a cada”.96 O  texto sagrado menciona, por conseguinte, três Pessoas 

distintas em um a só divindade. “Em  nom e” quer dizer em nom e de Deus, do 

único Deus que subsiste eternamente em três Pessoas.

Essa declaração de Jesus, na fórmula batismal, tem  como base o conceito da 

triunidade de Deus. Jesus não disse: “Em  nom e do Pai, em nom e do Filho e em 

nom e do Espírito Santo”. Isso porque Ele m encionou um  só nome: o nom e do 

Deus Todo-poderoso , subsistente em três Pessoas. O  Filho e o Espírito Santo 

estão igualados nessa passagem. A. T . R obertson afirmou: “O  batismo no (eis) 

nom e do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, no nom e da T rindade”.9,

“Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade 

de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o 

mesmo Deus que opera tudo  em todos” ( I  Co 12.4-6). Aqui o apóstolo Paulo 

mostra o aspecto trinitário. Como, na Trindade, não existe primeiro e últim o (as
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três Pessoas são iguais), são mencionadas, nessa passagem, na ordem  inversa em 

relação à constante de M ateus 28.19.

A passagem de I Coríntios 12 a 14 trata dos dons do Espírito Santo. O  

term o “Senhor” (12 .5 ) se refere ao Filho, e “D eus” (12.6), ao Pai. O  nome 

“D eus”, theos, no N ovo Testamento grego, quando vem acom panhado do artigo 

e sem outra qualificação, refere-se sempre ao Pai.98 O  culto cristão é adoração a 

Deus, e Deus, portanto , é quem  opera no culto.

Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança 
da vossa vocação; um só Senhor, uma só fé, um só batismo; um só Deus e Pai de 
todos; 0 qual é sobre todos, e por todos, e em todos ÇEf 4.4-6).

Novamente, encontramos, no texto acima, a fórmula trinitária: o Deus-Pai, o 

Deus-Filho e o Deus-Espírito. Cada uma das três Pessoas desempenha um  papel na 

igreja. Essa verdade, ensinada primeiramente aos crentes de Efeso, consta também do 

Credo de Atanásio —  não se deve confundir as Pessoas; Pai é Pai, Filho é Filho, e 

Espírito Santo é Espírito Santo. U m  só Pai, um  só Filho e um  só Espírito Santo.

Há, portanto, um Pai, não três Pais; um Filho, não três Filhos; um Espírito 
Santo, não três Espíritos Santos. E  nesta trindade não existe primeiro nem 
último; maior nem menor. Mas as três Pessoas são co-eternas, são iguais entre 
si mesmas; de sorte que por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade 
na trindade como a trindade na unidade devem ser adoradas.

As três Pessoas estão presentes, atuando cada um a na sua esfera de atuação, em 

perfeita harm onia e perfeita unidade: “A graça do Senhor Jesus Cristo, e o am or 

de Deus, e a com unhão do Espírito Santo seja com vós todos” (2  Co 13.13). 

Esta é a mais bela bênção das epístolas paulinas, conhecida como a “bênção 

apostólica”, que poderia tam bém  ser chamada de “bênção trinitariana”.

N o  Antigo Testamento, também há um a bênção tríplice, a sacerdotal; nela 

Deus aparece três vezes. Ele determ inou que o sacerdote assim abençoasse os 

f i l h o s  de Israel: “ O  S e n h o r  te abençoe e te guarde; o S e n h o r  faça resplandecer 

o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti; o S e n h o r  sobre ti levante o seu 

rosto e te dê a paz” (N m  6.24-26).

Como se vê, existe harmonia entre os dois Testamentos quanto à doutrina da 

Trindade. H á  outras inúmeras passagens bíblicas que mostram textualmente que cada 

u m a  dessas Pessoas é Deus absoluto, além de enfatizarem os seus atributos divinos e 

a s  s u a s  operações e obras, as quais serão mencionadas no fim deste capítulo.
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As t r ê s  P e s s o a s  d a  T r i n d a d e

As Escrituras Sagradas afirmam que existe um só Deus; e Deus é um só. O  
Pai é o Deus-Jeová, da mesma forma que o Filho e o Espírito Santo são, igual- 
mente, o mesmo Deus-Jeová. Trata-se, não de três Deuses, e sim de um só Deus 
que subsiste em três Pessoas.

Por mais que tentemos explicar a Trindade, ela é um mistério. “Verdadei- 
ramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador” (Is 45.15), 
ou: “tu és Deus misterioso” (ARA). Se o Todo-Poderoso pudesse ser sondado 
e esquadrinhado pela mente humana, seria limitado e deixaria de ser Deus.

O  termo “Pessoa”, empregado para definir as três identidades distintas da 
Trindade, em certo sentido é inadequado. Daí os pais da igreja evitarem o seu 
uso para identificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na Trindade. O  vocábulo, 
do grego prosopon, significa “rosto, face, expressão” —  literalmente, “aquilo que 
aparece diante dos olhos”, “aparência”, “aspecto”, “manifestação”.

“Pessoa” é “um termo menos técnico que hípostasis ou subsístentia, usados para 
se referir às Pessoas da Trindade ou à Pessoa de Cristo”.99 Seu equivalente latino 
é persona, termo empregado porTertuliano com o sentido de “máscara”, a fim de 
refutar as heresias dos sabelianistas. A conotação, no caso, era com as máscaras 
que os atores usavam para representar personagens no teatro grego.100

Aplicando o termo em análise ao que chamamos de Pessoas da Trindade, 
alguém poderia ser induzido a crer no sabelianismo ou no modalismo. Por essa 
razão, os pais da igreja preferiam chamar as Pessoas divinas de bomoousios, “um 
ser” ou hípostasis.

Hipóstase significa “forma de ser ou de existir”,101 que vem de duas palavras gregas 
hypo, “sob”; e istathai, “ficar”. Nas discussões teológicas sobre a doutrina da Trindade, 
na era patrística, tal palavra foi aplicada como sinônimo de ousia, “essência, ser”.102 
O reformador protestante Calvino preferia chamá-la de Subsístentia.103

A palavra “pessoa” diz respeito à parte consciente do homem que pensa, 
decide e sente; constitui o caráter, a identidade e a individualidade. Por isso, 
não devemos confundir pessoa com homem. N o  caso deste, a sua pessoa é o seu 
“eu”. E até possível o uso alternativo de pessoa e homem como ser, indivíduo, 
sujeito, personalidade, identidade, caráter, mas isso nunca deve acontecer quando 
o assunto diz respeito às três Pessoas da Trindade.

N o caso do Deus trino, é necessário haver restrição. Não são três seres, indi- 
víduos ou sujeitos, e sim três identidades conscientes. A natureza de Deus é uma, 
enquanto as Pessoas divinas, três. A Trindade é a união de três identidades pessoais 
em um  só Ser ou Indivíduo —  trata-se, pois, de uma só existência ou essência.
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A DIVINDADE E OS ATRIBUTOS DIVINOS DO F1LHO

As Escrituras enfatizam textualmente, de maneira inconfundível, a divindade 
do Senhor Jesus Cristo e os seus atributos divinos, como lemos em Isaías 9.6:

Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e 0 principado está 
sobre seus ombros; e 0 seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte,
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.

N a profecia messiânica acima mencionam-se o nascimento e o ministério 
de Jesus. Dos nomes apresentados, um mostra expressamente que Ele é Deus 
Forte, e o outro revela um atributo incomunicável exclusivo da deidade, a 
eternidade —  Pai da Eternidade.

Analisemos outras passagens:

Eis que vêm dias, diz 0 Senhor , em que levantarei a Davi um Renovo justo; e, 
sendo rei, reinará e prosperará, e praticará 0 juízo e a justiça na terra. Nos seus 
dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro: e este será 0 seu nome, com que 0 

nomearão: O Se n h o r  Justiça Nossa (Jr 23.5,6).

O nome “O S e n h o r  Justiça Nossa” é, em hebraico, YHWHTsidkenu.Ttmos, pois, 
outra profecia messiânica pela qual são mencionados atributos e títulos de Jesus: Re- 
novo de Davi, Renovo justo, Rei de toda a Terra, Salvador de Israel. Tais descrições 
estão reveladas no Novo Testamento na Pessoa de Jesus (Rm 1.3; At 3.14; 4.12; Ap
19.16). Por fim, o Renovo de Davi, o Messias, é chamado de Jeová Justiça Nossa.

Efugireis pelo vale dos meus montes Çporque 0 vale dos montes chegará até Azei) 
efugireis assim comojugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá; então, 
virá 0 Sen h o r , meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor (Lc 14.5).

A profecia acima é escatológica e fala do grande livramento de Jerusalém, 
por ocasião da Segunda Vinda de Jesus. O  Messias é chamado de “Jeová, meu 
Deus”, com todos os santos com Ele. Comparemos a profecia de Zacarias com 
a citada em Judas v.I4: “E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois 
de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos”.

No princípio era 0 Verbo, e 0 Verbo estava com Deus, e 0 Verbo era Deus. Ele estava 
no princípio com Deus. Eodas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que 

foi feito se fez Qo 1.1-3).
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N a segunda parte do primeiro versículo, em grego, aparece o artigo defini- 
do antes do nome de Deus, ton theon, “o Deus”. E já vimos, anteriormente, que 
tbeos, no Novo Testamento grego, quando acompanhado de artigo e sem outra 
qualificação, refere-se sempre ao Deus-Pai.

O  nome theos, na terceira cláusula da passagem, é predicativo do sujeito, ante- 
posto ao verbo e sem o artigo definido: kai theos en ho logos, “e o Verbo era Deus”. 
Segundo Martinho Lutero, “a falta de um artigo é contra o sabelianismo e a ordem 
da palavra é contra o arianismo”.I04Portanto, o Senhor Jesus Cristo é Deus e tem 
todos os atributos do Pai, conquanto não seja a primeira Pessoa da Trindade.

Em Romanos 9.5, está escrito: “Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, 
segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém”. Há, 
neste texto, em português, um problema de pontuação. Como na antiguidade 
não havia sinal gráfico para pontuar, a construção apresentada na versão Almeida 
Revista Atualizada (ARA) e na Tradução Brasileira é natural.

Acerca desse emprego Robertson afirmou:

Esta é a maneira natural de tomar 0 sentido da oração, cuja pontuação própria e 
literal é a seguinte: “O qual é sobre todas as coisas Deus bendito pelos séculos... ”
A interposição de um ponto e seguido depois de “sarka” (ou de um ponto e 
vírgula) e a iniciação de uma nova oração para a doxologia tem um resultado 
mui brusco eforçado.105

O  termo sarka, de sarx, é a palavra grega para “carne”. A pontuação pode, 
por conseguinte, mudar o sentido da mensagem.

Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus (Fp 2.6).

O texto sagrado acima afirma que o Senhor Jesus não considerou usurpação 
o ser exatamente igual a Deus, e isso ensina a deidade absoluta de Jesus Cristo. 
O  verbo grego traduzido por “sendo” é hyparcho, “ser, estar em existência” 106. 
Portanto, “tem o sentido de um estado permanente: Cristo existia e existe eter- 
namente na forma de Deus”.10'

Vine afirmou:

Assim, em Fp 2.6, a expressão: ,‘que sendo (sic) [ byparchon]  em forma de 
Deus” implica sua deidade preexistente, anterior ao seu nascimento e sua 
deidade que continua depois.10*
A palavra expressa a continuação de um estado ou condição anterior.109
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O utra palavra que devemos considerar, nessa passagem, diz respeito ao 
substantivo morphe, que significa “forma”, na sua essência, e não simplesmente 
aparência. Morphe “denota ‘a forma ou traço especial ou característico’ de uma 
pessoa ou coisa. E usado com significado particular no Novo Testamento, somente 
acerca de Cristo, em Fp 2.6, nas frases: ‘sendo em forma de Deus’ e ‘tomando a 
forma de servo’.”110

O substantivo morphe aparece apenas três vezes no Novo Testamento gre- 
go (Fp 2.6,7; M c 16.12). Contrasta-se com schema, que significa “forma”, no 
sentido de aparência externa, e não como essência e natureza, como acontece 
com o primeiro.

“Que, sendo em forma de Deus” mostra que Jesus era Deus antes da sua en- 
carnação, assim como 2 Coríntíos 8.9, onde o apóstolo usa a mesma construção: 
“que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre”. È correto afirmar que Jesus não 
era rico antes de sua encarnação? Não, absolutamente! N o  texto de Filipenses 
encontramos a mesma coisa: “sendo em forma de Deus (...) tomou a forma de 
servo”. O  verdadeiro Deus tornou-se verdadeiro Homem.

A passagem enfatiza a humildade. Evidentemente, os cristãos devem imitar a 
Cristo, não disputando com os irmãos os seus privilégios, pois Ele, sendo Deus, 
não fez uso de suas prerrogativas, mas assumiu a forma de Servo, mantendo-se 
fiel até a morte. Da mesma maneira, os cristãos devem seguir tal exemplo de 
humildade e fidelidade. A ênfase do texto, pois, não indica que eles sejam “em 
forma de Deus”.

O  termo grego harpagmon, traduzido por “usurpação”, significa “apoderar-se, 
arrancar violentamente”.

F.F. Bruce declarou:

Não existe a questão ie Cristo tentar arrebatar ou apoderar-se da igualdade com Deus: ele 
é igual a Deus, porque ofato de ele ser igual a Deus, não é usurpação; Cristo é Deus em 
sua natureza. Tampouco existe a questão de Cristo tentar reter essa igualdade pela força. A 
questão fundamental é, antes, que Cristo não usou sua igualdade com Deus como desculpa 
para auto-cfirmação, ou autopromoção; ao contrário; ele a usou como ocasião para renunciar 
a todas as vantagens ou privilégios que a divindade lhe proporcionava, como oportunidade para 
auto-empobreamento e auto-saerifício sem reservas.111

“Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade” (Cl 2.9). As 
palavras “divindade” e “deidade” no texto grego é theotes, que só aparece uma vez no 
Novo Testamento grego. Essa essência divina ou deidade absoluta, disse o apóstolo 
Paulo, habita corporalmente em Cristo —  Deus-Homem e Homem-Deus.
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Aguardando a bem-aventurada esperança e 0 aparecimento da glória do grande 
Deus e nosso Senhor Jesus Cristo (Tt 2.13).
Símão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaramjé igualmente 
preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo (2 Pe l. I).

O  apóstolo Paulo empregou um só artigo tou, que significa “do”, para o “grande 
Deus e nosso Salvador Cristo Jesus”. O  doutor Robertson afirma que a presença de 
um só artigo, nessas passagens —  e a mesma coisa acontece em 2 Pedro I . I — , revela 
a menção de uma só Pessoa.112 O texto sagrado apresenta, pois, de maneira direta e 
inconfundível que Jesus é o “grande Deus”, o “nosso Deus e Salvador”.

Além de todos os textos que ensinam explicitamente que o Senhor Jesus é Deus, en- 
contramos os atributos incomunicáveis (exclusivos) da divindade do Pai no Filho.

Jesus Cristo é: Eterno (Is 9.6; M q 5.2; Jo I . I -3; 8.58; H b  13.8); Onipotente 
(M t 28.18; E f  1.21); Onipresente (M t 18.20; 28.20); Onisciente (Jo 2.24, 25; 
16.30; 21.17; Cl 2.2,3); e Criador (Jo I .I-3 ; Cl 1.16-18; H b  1.2,10).

D i v i n d a d e  e  a t r i b u t o s  d i v i n o s  d o  E s p ír it o  S a n t o

As Escrituras revelam textualmente, de maneira inconfundível, a divindade do 
Espírito Santo, além de seus atributos divinos, iguais aos do Pai e do Filho. O  divi- 
no Consolador é igual em poder às outras Pessoas da Trindade, tendo também um 
nome: “em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo” (M t 28.19). Diante desta 
passagem, seria um absurdo se o Espírito Santo não fosse Deus!

O Espírito do SENHORfalou por mim, e a sua palavra esteve em minha hoca. Disse 
0 Deus de Israel, a Rocha de Israel a mim me fa lou: Haverá um justo que domine 
sohre os homens, que domine no temor de Deus (2 Sm 23.2,3).
Sucedeu, pois, no sexto ano, no mês sexto, no quinto dia do mês, estando eu assentado 
na minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, que ali a mão do 
Senhor JEO VA caiu sobre mim... E  estendeu a forma de uma mão e me tomou 
pelos cahelos da minha cabeça; e 0 Espírito me levantou entre a terra e 0 céu e me 
trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até à entrada da porta do pátio de dentro, 
que olha para 0 norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca 0 

ciúme de Deus (Ez 8.1,3).

O  profeta Ezequiel afirmou que “a mão do Senhor JEOVÁ” caiu sobre ele; 
em seguida, declarou que “o Espírito me levantou entre a terra e o céu”. Isso 
revela que o Deus de Israel é o mesmo Espírito Santo.
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Disse, então, Pedro: Ananias, por que encheu Satanás 0 teu coração, para que 
mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, 
não ficava para tip E, vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este 
desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus (At 5.3,4().

De acordo com a passagem supramencionada, a quem Ananias mentiu, 
ao Espírito Santo ou a Deus? Observe que Deus e o Espírito Santo são uma 
mesma divindade.

Ora, 0 Senhor é 0 Espírito; t; onde está 0 Espírito do Senhor; aí há liberdade. E  
todos nós, com 0 rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do 
Senhor; somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como 
pelo Senhor; 0 Espírito (2 Co 3.17,18).

Além de todos os textos que ensinam explicitamente que o Espírito Santo é 
Deus, encontramos também na Palavra de Deus todos os atributos da divindade.

O Consolador é: Eterno (Gn 1.2; H b  9.14); Onipotente (Zc 4.6; Lc 1.35; 
Rm  15.13,19); Onipresente (SI 139.7-10; I Co 3.16; Jo 14.17); Onisciente 
(Ez 11.5; Rm  8.26,27; I Co 2.10,11; Lc 2.26; IT m  4.1; I Pe I .I  I); e Criador 
(Jó 26.13; 33.4; SI 104.30).

A s  OBRAS DE CADA PESSOA DA TRINDADE

Para concluir este capítulo, citaremos algumas referências que corroboram 
o estudo sobre a Trindade. É muito importante que o estudioso do assunto leia 
todas as passagens abaixo.

Cada uma das três Pessoas da Trindade é autora do novo nascimento: o Pai 
(Jo I .I3 ) , o Filho (I  Jo 2.29) e o Espírito Santo (Jo 3.5, 6); e cada uma delas 
ressuscitou Jesus: o Pai (At 2.24; I Co 6.14), o próprio Filho (Jo 2.19; 10.18) 
e o Espírito Santo (I  Pe 3.18).

De acordo com as Escrituras, cada Pessoa da Trindade habita nos fiéis: o Pai 
(Jo 14.23; I Co 14.25; 2 Co 6.16; E f 4.6; I Jo 2.5; 4 .I2 -I6 ) , o Filho (Jo 17.23;
2 Co 13.5; G1 2.20; E f 3.17; I Jo 3.24; Ap 3.20) e o Espírito Santo (Jo 14.17; 
Rm  8 .11; I Co 3. 16; 6.19; 2T m  I .I4 ;T g  4.5). Além disso, cada uma dá a vida 
eterna: o Pai (I  Jo 5 .11), o Filho (Jo 10.28) e o Espírito Santo (G1 6.8).

O  Pai, o Filho e o Espírito deram aos apóstolos poder para operar milagres:
o Pai (At 15.12; 19.11; H b 2.4), o Filho (At 4.10, 30; 16.18) e o Espírito Santo 
(At 2.2-4; 10.44-46; 19.6; Rm  15.19); e falaram pelos profetas e apóstolos:
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o Pai (Jr 1.9; Lc 1.70; At 3.21), o Filho (Lc 21.15; 2 Co 13.3; I Pe I . I I )  e o 
Espírito Santo (2 Sm 23.2; M t 10.20; M c 13.I I ) .

Cada uma delas inspirou as Escrituras: o Pai (Ex 4.12; 2 T m  3.16; H b I .I) , 
o Filho (2 Co 13.3; I Pe I . I I )  e o Espírito Santo (2 Sm 23.2; Mc 12.36; At 
11.28; 2 Pe I .2 I) ;  e guiou o povo de Deus: o Pai (D t 32.12; SI 23.2; 73.24; Is
48.17), o Filho (M t 16.24; Jo 10.4; I Pe 2.21) e o Espírito Santo (SI 143.10; 
Is 63.14; Rm  8.14; G1 5.18).

Não há dúvidas, à luz da Palavra do Senhor, quanto à Trindade, pois cada 
uma das Pessoas, ainda, distribui os dons espirituais: o Pai (I  Co 12.6; H b 2.4), 
o Filho (I  Co 12.5) e o Espírito Santo (Jo 14.26; I Co 12,8-11); e santifica 
os fiéis: o Pai (Jo 14.23; I Co 14.25; 2 Co 6.16; E f 4.6; I Jo 2.5; 4.12-16), o 
Filho (Jo 17.23; 2 Co 13.5; G1 2.20; E f 3.17; I Jo 3.24) e o Espírito Santo (Jo 
14.17; Rm  8 .11; I Co 3.16; 2 T m  I .I4 ;T g  4.5).

Finalmente, cada uma delas dá missão aos profetas; envia os apóstolos e mi- 
mstros: o Pai (Is 48.16; Jr 25.4; I Co 12.28; G1 I .I ) ,  o Filho (Mc 16.15; 2 Co 
5.20; G1 I .I ;  E f  4 .1 1) e o Espírito Santo (Is 48.16; At 13.2,4; 16.6-7; 20.28); e 
ensina os fiéis: o Pai (Is 48.17; 54.13; Jo 6.45), o Filho (Lc 21.15; Jo 15.15; E f 
4.21; G1 1.12) e o Espírito Santo (Lc 12.12; Jo 14.26; I Co 2.13). Aleluia!
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1) N um  sentido mais abrangente, o que o termo “teologia” 
pode designar. Cite, pelo menos, três aplicações deste 
vocábulo.

2) Qual é a fonte da teologia cristã?
3) O  que é teologia pentecostal?
4) Por que a Teologia, como doutrina de Deus, pode ser 

chamada de Teontologia?
5) Escolha a alternativa correta: O ateísmo é uma teoria contra- 

ditória em si mesma, pois...
a) Não nega a existência do Deus verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, 

apóia-se na pressuposição de que Ele não existe!
b) Para negar a existência do Deus verdadeiro, apóia-se na pressu- 

posição de que Ek não existe!
c) Para negar a existência do Deus verdadeiro, apóia-se na pressu- 

posição de que Ele existe!
d) Nega a existência do Deus verdadeiro, mas apóia-se na pressuposição

de que Ele existe!
6) Quais são as duas formas de evolucionismo? O  que as 

diferencia?
7) Em que consiste o panteísmo?
8) Quais foram os objetivos de Tomás de Aquino ao empre- 

gar as Cinco Vias?
9) Cite pelo menos três argumentos que confirmam a exis- 

tência de Deus.
10) Em que sentido Deus é, ao mesmo tempo, cognoscível 

e incognoscível? Explique de tal modo a deixar claro 
que não há contradição entre a cognoscibilidade e a 
incognoscibilidade divinas.

11) O  que é o antropomorfismo?
12) Em que consiste o “arrependimento” de Deus?
13) Qual é a diferença entre os atributos comunicáveis e os 

incomunicáveis de Deus?
14) Cite pelo menos dois nomes de Deus e explique os seus 

significados.
15) Qual é o sentido do tetragrama YHW H  nas páginas 

sagradas?
16) Os dias da criação são eras, períodos de mil anos ou dias 

literais? Por quê?Q
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17) O  que são os decretos de Deus?
18) O  calvinismo e o arminianismo honram as Escrituras? Por 

quê?
19) Cite três passagens do Antigo Testamento que confirmem 

a doutrina da Trindade. Explique por que tais referências 
aludem à tal doutrina.

20) Explique por que a doutrina da Trindade, embora o termo 
não ocorra na Bíblia, é apresentada claramente no Novo 
Testamento. Cite passagens bíblicas.



C a p í t u l o  3

C r is t o l o g ia  —  a  D o u t r in a  d e  C r ist o

SeveMno cL· St/va



ristologia é o estudo que se ocupa dos atributos de Cristo como Deus 
e como Homem, bem como do relacionamento dessas duas naturezas. 

Começaremos a nossa análise pelos nomes e títulos do Senhor Jesus Cristo e as sig- 
nificações de cada um deles, além das características de sua perfeita humanidade.

N o m e s  e  t í t u l o s  d e  Je s u s  C r i s t o

Jesus. Este nome designa a Pessoa e a existência do Filho de Deus, que veio ao 
mundo para salvar os pecadores. Quando Ele é invocado como Senhor, Redentor 
e Salvador, é esse o seu nome íntimo e pessoal. Jesus Cristo —  o nome completo 
—  compõe-se do nome próprio Jesus e de um título: Cristo. Ligados, designam 
o Filho de Deus bendito, o Salvador universal.

Além de “Jesus Cristo”, há cerca de trezentos títulos e designações na Bíblia 
que se referem à sua gloriosa Pessoa. Senhor é o título da sua divindade; Jesus, além de 
um nome, é título da sua humanidade; Cristo, de seu oficio como Sumo Sacerdote, 
Rei e Profeta, e o Messias prometido nas profecias do Antigo Testamento.

Cristo. O  Credo de Nicéia, realizado na Bitínia (na atualTurquia), em 325, apresenta 
algumas declarações importantes a respeito de Jesus Cristo quanto ao fato de ser Ele 
tanto Homem como Deus, gerado, e não criado. Originalmente, o tal credo afirma:
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Creio em um Deus, 0 Pai Todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e de todas 
as coisas visíveis e invisíveis. Έ no Senhor Jesus Cristo, 0 Filho Unigêmto de Deus,
Luz de Luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não feito, sendo de uma 
substância como 0 Pai, por quem todas as coisas foram feitas...

“Achamos o Messias (que, traduzido, é o Cristo)”; “Eu sei que o Messias 
(que se chama o Cristo) vem” (Jo 1.41; 4.25). Estas passagens mostram que ju- 
deus e samaritanos tinham a mesma esperança redentora em relação ao Messias 
prometido aos pais pelo Deus de Israel. A idéia de um Messias (hb. mashiach, 
“Ungido”) para ser o Salvador ou Redentor de seu povo estava presente na mente 
dos povos, mesmo os que professavam diferentes religiões e crenças.

Mas todos esperavam um Messias político. Tam bém  havia a idéia de um 
Libertador humano militar, eleito por Deus, para Israel e, por extensão, a toda 
a humanidade, comandando um poderoso exército, encontrava-se na mente 
de Israel.

Jesus Cristo, 0 Senhor. N os campos da adoração e da reverência, Jesus é chamado 
de Senhor. Especialmente depois de sua ressurreição, surgiu a expressão “Senhor 
Jesus”, que ocorre através do Novo Testamento. Lucas escreveu sobre as mulheres 
que tinham preparado especiarias para embalsamar o corpo Jesus. Chegando ao 
local, “acharam a pedra revolvida do sepulcro. E, entrando, não acharam o corpo 
do Senhor Jesus” (Lc 24. 3). Daqui em diante, a expressão em apreço aparece 
em numerosas passagens neotestamentánas.

A palavra “senhor” (gr. kyrios'), que é usada com relação a Jesus Cristo, é 
empregada, às vezes, apenas para fazer uma referência polida a um superior (M t 
13.27; 21.30; 27.63; Jo 4 .11). Em outras ocasiões pode significar simplesmente o 
senhor de um escravo (M t 6.24; 21.40). Ela também foi empregada na Septuaginta 
como tradução do tetragrama YHWH.

Kyrios é um termo empregado para traduzir o nome de Deus mais de 6.500 
vezes na versão grega do Antigo Testamento supramencionada. Nesse caso, qual- 
quer leitor do grego do Novo Testamento reconheceria quando a palavra “Senhor” 
era uma referência ao nome do Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso.

H á muitos casos no Novo Testamento em que o vocábulo “senhor”, ao ser 
aplicado a Cristo, reveste-se do sentido que tem no Antigo Testamento: o Senhor, 
o Todo-Poderoso, isto é, YHWH. Tal uso pode ser notado na afirmação do anjo 
aos pastores de Belém: “Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador que 
é Cristo, o Senhor” (Lc 2. I I ) .

A palavra “Cristo”, nesse sentido, é a tradução grega de mãshiah (hb.). Con- 
quanto esses termos nos sejam familiares, pelo uso freqüente que deles fazemos
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no período do Natal, devemos considerar o quão surpreendentes foram para os 
judeus do primeiro século que conheceram um bebê chamado de “o Messias” e 
de “o Senhor” —  isto é, o próprio Senhor Deus encarnado!

Quando Mateus mencionou a pregação de João Batista: “Preparai o caminho 
do Senhor, endireitai as suas veredas” (M t 3.3), fez uma citação de Isaías 40.3, 
que fala a respeito do próprio Senhor Deus manifesto entre seu povo. Mas o 
contexto aplica tal profecia ao fato de João preparar o caminho para a chegada 
de Jesus. O u seja, quando Jesus viesse, seria o próprio Senhor quem viria!

Jesus identificou-se como o Senhor soberano do Antigo Testamento quando 
perguntou aos fariseus sobre Salmos 110.1 (cf. M t 22.44). A força dessa afirmação 
é que o Deus Pai disse ao Deus Filho (o Senhor de Davi): “Assenta-te à minha 
direita...” E os fariseus sabiam que Ele estava falando a respeito de si próprio.

Nas Epístolas, Senhor é um título aplicado com freqüência a Jesus Cristo. 
O apóstolo Paulo afirmou: “Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é 
tudo e para quem nós vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas 
as coisas, e nós por ele” (I  Co 8. 6).1

Outros nomes e títulos. H á vários títulos atribuídos a Cristo no Antigo Testa- 
mento: Siló (Gn 49.10); Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe 
da paz (Is 9.6); Renovo (Jr 33.15; Zc 3.8; Is 4.2; Jr 23.5), etc. N o  Novo Testa- 
mento, além dos mencionados, encontramos: Cristo Jesus ( I  Tm I . I 5); Senhor 
de todos (At 10.36); Senhor dos senhores (Ap 17.14); Senhor e Salvador Jesus Cristo (2 
Pe 2.20), etc.

A  ETERNIDADE DE CRISTO

Jesus é o Filho de Deus bendito, enviado por Deus Pai; vindo ao mundo, 
humanizou-se, ao ser gerado pelo Pai no ventre de uma virgem, a fim de 
cumprir a vontade divina. As instruções sobre o mistério de sua encarnação 
foram dadas a Maria, de Nazaré, a qual recebeu a visita do anjo Gabriel. 
Entrando ele a sua casa, saudou-a: “Salve, agraciada; o Senhor é contigo: 
bendita és tu entre as m ulheres”.

O  anjo instruiu Maria quanto ao processo sobrenatural da encarnação de Jesus 
mediante o Espírito Santo (Lc 1.28,31-35) e, no tempo assinalado, o Senhor 
nasceu numa estrebaria, em Belém, vivendo entre os homens, cheio de graça e de 
verdade. Ninguém há, pois, que possa negar a sua existência, haja vista que isso 
significa negar o próprio Deus e tudo o que sabemos a seu respeito.

Mas não devemos limitar Jesus Cristo ao tempo e à história. Ele é preexis- 
tente —  existe antes que todas as coisas. Essa doutrina é clara nas Escrituras. O
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próprio Cristo fala de sua glória e relacionamento com o Pai “antes que o mundo 
existisse” ou “antes da fundação do m undo” (Jo 17.5; 17.24b).

Tanto o contexto imediato quanto o remoto, nas páginas sagradas, evidenciam 
que Cristo foi, é e sempre será, como Ele mesmo afirmou, em João 8.58: “... em 
verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou” (Jo 8.58). 
Sim, Ele é antes de todas as coisas (Cl I. 17). E tanto os escritores do Antigo 
como do Novo Testamentos asseveram que Ele é o Deus Eterno.

Em Salmos 45.6,7, vemos o Senhor como o Todo-Poderoso, haja vista 
o autor de Hebreus ter aplicado tal passagem a Ele: “Mas, do Filho, diz: O 
Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos; cetro de equidade é o 
cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniqüidade; por isso Deus, 
o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros” 
(H b  1.8-9).

Cristo é eterno. E verdade que, como Filho do homem, o seu nascimento marcou 
uma fase da história. Contudo, quando o contemplamos do ponto de vista divino, 
Ele é eterno. E não somente isso; é o “Pai da eternidade” (Is 9.6). Miquéias também 
acrescenta que aquEle que nasceria em Belém e seria Senhor em Israel já existia 
“desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade” (M q 5.2).

Jesus tanto é eterno como histórico. Muitos afirmam que Ele somente existiu 
como homem, enquanto outros negam até a sua existência no contexto histórico. 
Entretanto, negar essa realidade é negar a própria História, à qual estão atrelados 
inúmeros fatos sobre Jesus. Basta observar as siglas a.C. e d.C., que significam 
“antes de Cristo” e “depois de Cristo”.

Cristo é 0 mesmo. O  Novo Testamento diz que “Jesus Cristo é o mesmo ontem, 
e hoje, e eternamente” (H b 13.8). Essas três dimensões da sua existência revelam 
a sua eternidade. Elas refletem o que Ele foi, é e será para sempre, o Pai da eter- 
nidade (Is 9.6), acerca do qual está escrito, em Colossenses I . I 5-17:

O qual é a imagem do Deus invisível\ 0 primogênito de toda a criação. Porque nele 
foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam 
tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades: tudo foi criado por 
ele e para ele. E  ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.

A  HUMANIDADE DE JESUS

Cristo humanizou-se para aniquilar o que tinha o império da morte, o Diabo. 
O  autor de Hebreus mostra isso de maneira sublime e sem igual: “E, visto que 
os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas
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coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, 
o diabo” (H b 2.14).

Esse triunfo de Cristo sobre o Inimigo e seu império anulou a “cédula” que 
era contra nós (Jo 5.24; Ap 2 .1 1). Por isso, o apóstolo Paulo, inspirado por 
Deus, afirmou: “Havendo [Cristo] riscado a cédula que era contra nós nas suas 
ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de 
nós, cravando-a na cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs 
publicamente e deles triunfou em si mesmo” (Cl 2.14,15).

O corpo de Cristo. Ao se fazer Homem, Jesus tornou-se tríplice, constituído 
de corpo, alma e espírito. Quanto ao seu corpo, Ele mesmo disse: “Ora, derra- 
mando ela este ungüento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu 
enterramento” (M t 26.12). Jesus falou tanto da formação como do sofrimento 
e da morte de seu próprio corpo. Em Hebreus 10.5, está escrito: “Sacrifício e 
oferta não quiseste, mas corpo me preparaste”.

Essa predição apontava para a formação do corpo do Senhor no ventre da 
virgem Maria (Lc 1.35). Quanto à sua morte, Jesus respondeu aos judeus, quando 
lhes pediram um sinal de sua autoridade, em João 2.19-22:

Derribai este templo e, em três dias, 0 levantarei. Disseram pois os judeus: Em 
quarenta e seis anos, foi edificado este templo e tu 0 levantarás em três dias?
Mas ele falava do templo do Seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, 
os Seus discípulos se lembraram de que lhes dissera isto, e creram na Escritura, 
e na palavra que Jesus tinha dito.

Foi o mesmo corpo que José de Arimatéia pediu para sepultar: “Este foi 
ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o 
corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo 
lençol” (M t 27.58,59). Quando as mulheres chegaram ao jardim onde Ele 
fora sepultado, “entrando Γηο sepulcro], não acharam o corpo do Senhor” 
(Lc 24.3).

Por conseguinte, após a sua ressurreição, Jesus apresentou-se com o mesmo 
corpo físico que recebera ao humanizar-se. Há, ainda, outras citações no Novo 
Testamento que mencionam o seu corpo após ter ressurgido dentre os mortos 
(M t 28.9; Lc 24.15,30,39,40; Jo 20.14,20,27; 21.13; At 1.3; 10.41).

Através de seu corpo, ao morrer, Jesus cumpriu a sua missão terrena. Seu 
corpo, agora embalsamado por ervas aromáticas e envolvido num finíssimo lençol, 
fora depositado em uma sepultura comprada por um homem rico de Arimatéia 
e honrado membro do sinédrio, chamado José.
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José envolveu o corpo do Senhor naquele lençol e o sepultou no túmulo novo que 
mandara escavar na rocha. Ali o corpo do Senhor repousaria da tarde da sexta-feira 
até à manhã do domingo, quando seria ressuscitado pelo supremo poder de Deus.

A alma de Cristo. “O  trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito...” (Is 
53.11,12). Neste texto, vemos que não somente o corpo de Cristo, mas a sua alma 
e toda a extensão do seu Ser foram entregues pelos pecados da humanidade.

Durante a sua vida terrena, o Senhor Jesus tinha uma alma —  que é o centro 
das emoções humanas —  ligando ao seu corpo tanto a parte psíquica como a 
somática. Por isso, Ele sentiu pavor e angústia (Mc 14.33), indignação (Mc 
10.14), compaixão (M t 9.36) e agonia (Lc 22.44), além de chorar (Jo 11.35) 
e se perturbar (Jo 12.27).

N o  seu corpo, durante o seu viver aqui, Jesus experimentou as necessi- 
dades básicas do ser humano. N a  cruz, sobre Ele caíram todos os nossos 
pecados, enfermidades, tristezas, males e dores (Is 53.4; H b  2.14); (M c 14.
34). Em Salmos 16.9,10, os seus corpo e alma são mencionados: “... a minha 
carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno...” (SI 
16. 9,10). O  salmista Davi, “nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo: 
que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção” 
(A t 2.31).

O espírito de Cristo. H á na Bíblia a expressão “Espírito de Cristo”, que não se refere 
ao espírito humano do Senhor —  diz respeito a um dos nomes do Espírito Santo. 
Contudo, ao se fazer Homem, Jesus passou a ter, evidentemente, um espírito, como 
lemos em Lucas 23.46: “E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos 
entrego o meu espírito”.

Ao entregar o seu espírito ao Pai, Jesus cumpriu sua missão na Terra. Quan- 
do isso aconteceu, Ele, fisicamente, estava morto; o seu espírito voltara a Deus, 
sendo “mortificado, na verdade, na carne”. O  próprio centurião certificou-se de 
que Ele estava morto! Contudo, a sua parte espiritual, o seu ser interior, fora 
“vivificado pelo Espírito”.

Foi em espírito que Jesus cumpriu outra missão, além da terrena. Ele foi ao 
Hades, impelido pelo Espírito, que outrora —  quando o Senhor ainda estava em 
seu corpo físico —  fizera o mesmo, levando-o para o deserto (Lc 4.1). Agora, 
o Senhor deveria entrar no Hades, em espírito, movido pelo Espírito, para pro- 
clamar a sua vitória “aos espíritos em prisão (...) os quais, noutro tempo foram 
rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto 
se preparava a arca...” (I  Pe 3.18-20).

N o  espaço de tempo entre a sua morte e a sua ressurreição, enquanto o seu 
corpo (e apenas o seu corpo) repousava, o seu espírito encontrava-se no mundo
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dos mortos. Tudo isso foi possível porque, como Homem, Ele tornou-se seme- 
lhante a nós, possuindo corpo, alma e espírito.

A dupla natureza de Cristo. A igreja do período apostólico enfatizava a divin- 
dade e a humanidade de Jesus, especialmente a sua origem divina e o milagre 
de sua encarnação no ventre de Maria. Isto é, Jesus, ao andar na Terra, era 
verdadeiro Deus e verdadeiro Homem. O conceito de que Ele era 50%  homem 
e 50%  Deus não tem fundamento bíblico. Filho do homem e Filho de Deus 
são a mesma pessoa.

Jesus na eternidade estava com Deus e era Deus (Jo I .I ) .  Ao humanizar-se, 
não deixou de ser divino, pois atributos exclusivos da deidade foram manifestos 
por Ele entre os homens. Ao abrir mão, voluntariamente, de sua glória junto ao 
Pai, limitou-se, esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, a fim de sofrer pela huma- 
nidade (Fp 2.6-8). N o  ventre de Maria, pois, uniram-se duas naturezas: a divina 
e a humana. Por amor de nós, para nos salvar, Deus se fez Homem.

E n s i n a m e n t o s  f a l s o s  s o b r e  a  d u p l a  n a t u r e z a  d e  C r is t o

O mistério das duas naturezas de Cristo tornou-se motivo de controvérsia 
entre certos grupos cristãos a partir do primeiro século. Apareceram no seio 
do cristianismo certos ensinamentos que foram posteriormente condenados e 
rejeitados tanto pelos apóstolos como pelos pais da igreja.

Cnósticos. E provável que o gnosticismo tenha surgido como um segmento 
cristão, no Egito, entre o fim do século I e o início do século II. M uitos escritos 
do gnosticismo do segundo século foram encontrados, incluindo o chamado 
Evangelho Segundo Tomé.

Os gnósticos formularam três conceitos diferentes:

1) Negavam a realidade do “corpo humano” de Cristo. Ensinavam que Cristo 
apareceu na pessoa de Jesus, mas que este nunca foi realmente um ser hu- 
mano. Tal “Cristologia” é conhecida por docetismo (gr. dokeo, “aparecer” 
ou “parecer”). Para eles, Jesus apenas se parecia com o homem. Toda a 
sua existência na terra teria sido uma farsa; Ele teria fingido ser carne e 
sangue, visando ao bem dos discípulos.

2) Afirmavam que Cristo tinha um “corpo real”, mas negavam que fosse 
material.

3) Ensinavam uma “Cristologia” dualista, pela qual “Cristo” teria entrado em 
“Jesus” no batismo e o abandonado pouco antes de sua morte. “Cristo” 
teria, por exemplo, usado as cordas vocais de “Jesus” para ensinar os dis-
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cípulos, porém nunca foi realmente um ser humano. Afirmava, portanto, 
que “Jesus” e “Cristo” eram duas pessoas distintas.

H á menções indiretas ao gnosticismo nas epístolas de João: “Porque já muitos 
enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em 
carne [como homem]. Este tal é o enganador e o anticristo” (2 Jo v.7). Como e por 
que essa falácia surgiu entre os cristãos são perguntas sem respostas concretas.

Alguns estudiosos acreditam que Pedro também teria feito menção dos gnósticos 
ao falar dos falsos mestres, que introduziriam, de modo sutil, heresias de perdição no 
meio do povo de Deus. Tais enganadores (gnósticos?), naqueles dias, após convence- 
rem cristãos a seguirem às suas dissoluções, exigiam deles que fizessem uma confissão 
pública, a fim de negarem “o Senhor que os resgatou” (2 Pe 2.1,2).

Os gnósticos acreditavam na existência de Deus, mas, ao mesmo tempo, 
afirmavam não ser possível conhecer a existência e a natureza divinas. Aceitavam 
a idéia da emanação —  ou platonismo — , doutrina pela qual diziam que tudo 
quanto existe derivou-se do “Ser Supremo”, representado pelo Sol, cuja emanação 
mais forte é o Filho. Um  pouco mais distantes estão os seres angelicais; depois, 
os homens... Enfim, Deus é mabordável. Por isso, não existia um mediador que 
pudesse conduzir o homem a Ele.

Eles eram também liberais; não aceitavam a autoridade de Cristo. Estudavam 
a Bíblia como um livro qualquer. Até certo ponto aceitavam o sobrenatural, mas 
de acordo com a sua maneira de pensar. Eram, ainda, triteístas: viam Jesus como 
“Deus”, porém, de modo paradoxal, rejeitavam a sua deidade.

As Escrituras mostram que eles estavam enganados (Jo I . I ; Fp 2.6; Ap 1.8; 
H b  1.8). E o Credo Atanasiano deixa claro que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o 
Espírito Santo é Deus: “Nesta Trindade nada é antes ou depois, nenhum é maior 
ou menor: mas as três pessoas são co-eternas, unidas e iguais. As pessoas não 
são separadas, mas distintas. A Trindade é composta de três Pessoas unidas sem 
existência separada, tão completamente unidas, que formam um só Deus”.

Agnósticos. O  termo “agnóstico” provém de duas palavras gregas: a, “não”, egnosis, 
“conhecimento”. Empregado pela primeira vez porT. H . Huxley (1825-1895), 
indicava literalmente “não-conhecimento”, numa oposição ao gnosticismo.

Os agnósticos procuravam negar a Deus e a sua existência, dizendo que 
não se pode conhecê-lo. Ensinavam que a mente humana não podia conhecer 
a realidade; negavam, pois, a Deus e o sacrifício redentor de Jesus Cristo pela 
humanidade perdida.

Muitos cristãos dos primeiros séculos deram ouvidos às doutrinas agnós- 
ticas —  e também às gnósticas — , apesar de o Espírito Santo tê-los advertido



125Cristologia —  a Doutrina de Cristo

por meio dos escritores do Novo Testamento. Alguns estudiosos sugerem que as 
religiões da Índia conseguiram iludir alguns cristãos egípcios, ou que estes teriam 
sido influenciados pelas idéias sincréticas vigentes à época.

Nitidamente, o objetivo do agnosticismo e do gnosticismo era diminuir o 
Filho de Deus, negando, aberta ou encobertamente, a sua deidade. Gnósticos e 
agnósticos, certamente, faziam parte dos “muitos anticristos” ( I  Jo 2.18), uma 
vez que a sua filosofia e os seus ensinamentos continham algo daquilo que os 
falsos cristos procuravam ensinar.

Ebionitas. Os ebionitas —  “pobres” ou “indigentes” —  surgiram no começo 
do século II. Eram judeus-cristãos que não abriram mão das cerimônias mosaicas. 
Segundo Justino e Orígenes, havia dos tipos de ebionitas, os brandos e rígidos.

Os brandos, chamados de nazarenos, não denunciavam os crentes gentios 
que rejeitavam a circuncisão e os sábados judaicos. Já os rígidos (sucessores 
dos judaizantes dos tempos de Paulo) afirmavam que Jesus havia promulgado 
a Lei de uma forma rígida; ensinavam que, quando ao ser batizado no Jor- 
dão, Ele foi agraciado com poderes sobrenaturais. Mas todos eles negavam a 
realidade da natureza divina de Cristo, considerando-o como mero homem 
sobrenaturalmente encarnado.

Para os ebionitas, a crença na deidade de Cristo lhes parecia incompatível com 
o monoteísmo. Um  outro ponto discordante entre eles eram as epístolas de Paulo, 
porque, nelas, este apóstolo reconhecia os gentios convertidos como cristãos e, 
portanto, integrantes do corpo de Cristo.

Maniqueus. De origem persa, foram assim chamados em razão de seu fundador, 
Mani, morto no ano de 276 por ordem do governo da Pérsia. O  ensino deles dava 
ênfase ao fato de o Universo compor-se dos reinos das trevas e da luz, bem como 
ambos lutarem pelo domínio da natureza e do próprio homem. Recusavam Jesus; 
criam num “Cristo Celestial”.

Severos quanto à obediência e ao ascetismo, renunciavam ao casamento. O  
apóstolo Paulo profetizou acerca do surgimento dos maniqueus em I Timóteo 4.3: 
“Proibindo o casamento, e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou 
para os fiéis...” Eles foram perseguidos tanto por imperadores pagãos, como pelos 
primitivos cristãos. Agostinho, em princípio, era maniqueu. Entretanto, depois de 
sua conversão, escreveu contra o maniqueísmo.

Arianos. Ario foi presbítero de Alexandria, nascido por volta de 280, na Africa 
do Norte, onde está atualmente a Líbia —  não muitos detalhes de sua vida na 
História. Os seus seguidores diziam que Cristo é o primeiro dos seres criados, 
através de quem todas as outras coisas são feitas. Por antecipação, devido à glória 
que haveria de ter no final, Ele é chamado de Logos, o Filho, o Unigênito.
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Segundo os arianos, Jesus pode ser chamado de Deus, apesar de não possuir a 
deidade no sentido pleno. Ele estaria limitado ao tempo da criação, ao contrário 
do que diz a Palavra de Deus: “... ele [Jesus] é antes de todas as coisas, e todas as 
coisas subsistem por ele” (Cl I.I7).

As heresias de Ario foram rejeitadas pelos cristãos de seu tempo. E um bispo 
de Alexandria chamado Alexandre convocou um sínodo, em 321, depondo-o 
do presbitério e o excluindo da comunhão da igreja. Em 325, no Concilio de 
Nicéia, o arianismo foi condenado, e o ex-presbítero Ario, juntamente com dois 
de seus amigos, banidos para a Ilíria.

Apolinarianos. Apolinário, bispo de Laodicéia a partir de 361, ensinou que a 
pessoa única de Cristo possuía um corpo humano, mas não uma mente ou es- 
pírito humanos. Além disso, para ele, a mente e o espírito de Cristo provinham 
da sua natureza divina.

As idéias de Apolinário foram rejeitadas pelos líderes da igreja. Eles per- 
ceberam que não somente o corpo humano necessitava de redenção; a mente e 
o espírito (espírito+alma) humanos também. Nesse caso, Cristo tinha de ser 
plena e verdadeiramente homem a fim de nos salvar de modo igualmente pleno 
(H b  2.17). Por isso, o apolinarianismo foi rejeitado pelos concílios, desde o de 
Alexandria, em 362, ao de Constantinopla, em 381.

Nestorianos. Ê a doutrina que ensinava a existência de duas pessoas separadas 
no mesmo Cristo, uma humana e uma divina, em vez de duas naturezas em uma 
só Pessoa. Nestor —  ou Nestório, como aparece em outras versões —  nasceu 
em Antioquia. Ali, tornou-se um pregador popular em sua cidade natal. Em 428, 
tornou-se bispo de Constantinopla.

Embora ele mesmo nunca tenha ensinado essa posição herética que leva o 
seu nome, em razão de uma combinação de diversos conflitos pessoais e de uma 
boa dose de política eclesiástica, Nestor foi deposto do seu ofício de bispo, e 
seus ensinos, condenados.

Não há nas Escrituras a indicação de que a natureza humana de Cristo seja 
outra pessoa, capaz de fazer algo contrário à sua natureza divina. N ão existe uma 
indicação sequer de que as naturezas humana e divina conversavam uma com a 
outra, ou travavam uma luta dentro de Cristo.

Ao contrário, vemos uma única Pessoa agindo em sua totalidade e unidade, e 
em harmonia com o Pai (Jo 10.30; 14.23). A Bíblia não diz que Ele “por meio 
da natureza humana fez isto” ou “por meio de sua natureza divina fez aquilo”, 
mas sempre fala a respeito do que a Pessoa de Cristo realizou.

Eutiquístas. A idéia do eutiquismo acerca de Cristo é chamada de monofisis- 
mo —  idéia de que Cristo possuía uma só natureza (gr. monos, “uma”, e physis,
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“natureza”). O  primeiro defensor dessa idéia foi Êutico (378-454), líder de um 
mosteiro em Constantinopla. Ele opunha-se ao nestorianismo, negando que as 
naturezas humana e divina em Cristo tivessem permanecido plenamente humana 
e plenamente divina.

Êutico asseverava que a natureza humana de Cristo foi tomada e absorvida 
pela divina, de modo que ambas foram mudadas em algum grau, resultando em 
uma “terceira natureza”. Uma analogia ao eutiquismo pode ser vista quando 
pingamos uma gota de tinta em um copo de água. A mistura resultante não é 
nem pura tinta nem pura água, mas uma terceira substância.

Para Êutico, Jesus era uma “mistura dos elementos divinos e humanos”, 
na qual ambas as naturezas teriam sido, em algum sentido, modificadas para 
formar uma nova natureza. Assim, Cristo não era nem verdadeiramente Deus 
nem verdadeiramente homem; não poderia, pois, representar-nos como Homem 
nem como Deus.

O que a Bíblia diz. O  ensino bíblico a respeito da plena divindade e plena huma- 
nidade de Cristo é claro, mediante as muitas referências bíblicas. O  entendimento 
exato de como a plena divindade e a plena humanidade se combinavam em uma 
só Pessoa tem sido ensinado desde o início pela igreja, mas só alcançou a forma 
final na Definição de Calcedônia, em 451.

Antes desse período, diversas posições doutrinárias inadequadas quanto às 
naturezas de Cristo foram propostas e rejeitadas. Primeiro, pelos apóstolos. 
Depois, pelos chamados pais da igreja. N o  caso do gnosticismo —  que surgiu 
ainda quando o Novo Testamento estava sendo escrito — , alguns livros o 
refutaram, de alguma forma: João, Efésios, Colossenses, I e 2 Timóteo, Tito,
2 Pedro, I, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse.

Com a finalidade de resolver os problemas levantados pelas tais controvérsias, 
um grande concilio eclesiástico foi convocado em Calcedônia, em 451, chamado 
de a Definição de Calcedônia. Ela foi considerada a definição padrão da ortodo- 
xia sobre a Pessoa de Cristo pelos grandes ramos do cristianismo: catolicismo, 
protestantismo e ortodoxia oriental.

Diz a Definição de Calcedônia:

Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar 
um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito 
quanto à humanidade; verdadeiramente Deus e verdadeiramente bomem, constando de 
alma racional e de corpo; consubstanciai (“homoousios”)  ao Pai, segundo a divindade, 
e consubstanciai a nós, segundo a humanidade; “em todas as coisas semelhante a nós, 
excetuando 0 pecado”, gerado, segundo a divindade, antes dos séculos pelo Pai e, segundo
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a humanidade; por nós e para nossa salvação, gerado da Virgem María־ por parte de 
Deus (“theotókos
Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, Unigênito, que se deve confessar, em duas 
naturezas, inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção de 
naturezas de modo algum é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades 
de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e 
substância ('í(hypostasisnão dividido ou separado em duas pessoas, mas um só 
e mesmo Filho Unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas 
outrora a seu respeito testemunharam, e 0 mesmo Jesus Cristo nos ensinou e 0 credo 
que pais da igreja nos transmitiu.2

Alguns estudiosos encontram dificuldades para entenderem a combinação da 
divindade e da humanidade de Jesus Cristo. A maturidade cristã, o andar com 
Deus e a livre ação do Espírito Santo são vitais aqui. Este assunto, evidentemente, 
é mais ligado ao campo da revelação do que mesmo o da explicação. Contudo, 
quando bem analisado do ponto de vista investigativo e teológico, existe uma 
certa facilidade de ser entendido pela mente natural. Examinando o Novo Testa- 
mento e observando a cada detalhe, veremos como a humanidade e a divindade 
de Cristo se harmonizam.

O  H o m e m - D e u s  e  o s  s e u s  a t r i b u t o s

A questão maior entre os pensadores liga-se aos atributos naturais da divin- 
dade e as limitações de Jesus:

Onipotência. Nas Escrituras é apresentado o supremo poder pessoal do Filho de 
Deus, evidenciando-se os seus atributos naturais e morais, próprios de Deus Pai. 
Em várias passagens, menciona-se a onipotência do Senhor Jesus. Em Isaías são 
citados cinco nomes de Cristo em uma mesma passagem; um deles (Deus forte) 
refere-se à onipotência de Cristo: “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos 
deu; e o principado está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso, 
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz” (Is 9.6).

Onipresença. “Como Jesus continuou onipresente se, ainda na Terra, estava limitado 
pelo tempo e o espaço, ocupando apenas um só lugar ao mesmo tempo?” Como Filho 
do homem (sua humanidade), Ele estava limitado às dimensões geográficas: quando 
estava na Galiléia, não se encontrava, é claro, na Judeia. N o  entanto, como Filho de 
Deus (sua divindade), sempre esteve presente em todo o lugar (M t 28.20).

O  próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: “Porque onde estiverem 
dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles” (M t 18.20).
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E ainda: “Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e 
viremos para ele, e faremos nele morada” (Jo 14.23). Como Filho do homem, 
estava no mundo (Jo I.IO); como Filho de Deus, disse: “Eu já não estou no 
m undo” (Jo 17. I I ) .

Com o Hom em , o Senhor estava na Terra; como Deus, podia estar no 
Céu, ao mesmo tempo: “O ra ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do 
céu, o Filho do homem, que está no céu” (Jo 3.13). Depois de sua ressur- 
reição, Ele declarou: “... estou convosco todos os dias, até à consumação 
dos séculos” (M t 28.20).

Onisciência. “Se Jesus é onisciente, por que confessou, em certa ocasião, não 
saber o dia nem a hora de sua Segunda Vinda?” Como coexistiam Deus e Homem 
numa mesma Pessoa, sabemos que “toda a plenitude” da divindade encontrava-se 
em Jesus Cristo. Daí o profeta Isaías ter afirmado profeticamente que Ele seria 
possuidor da septiforme sabedoria divina: “E repousará sobre ele o espírito do 
Senhor, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de 
fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor” (Is 11.2).

Cristo é uma das Pessoas da Santíssima Trindade. Sendo igual a Deus em 
seus atributos, pôde administrar sem nenhum empecilho as naturezas divina e 
humana. As expressões ditas por Ele que mostram certas limitações estão ligadas à 
sua humanidade. Mas, quando preciso, Ele fez valer os seus atributos divinos.

Quando Jesus disse: “Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que 
estão no céu, nem o Filho, senão o Pai” (Mc 13.32), fê-lo como Homem, não se 
valendo do seu atributo divino da onisciência. Ao dizer “nem o Filho”, expressou a 
sua humilhação e o seu esvaziamento decorrentes de sua encarnação (Fp 2.6-8).

A despeito disso, a Ele foi dado todo o poder no Céu e na Terra; neste “todo” 
está incluído o atributo da onisciência (M t 28.18; Jo 16.30; 21.17), que Ele 
nunca perdeu, em potencial (cf. Jo 6.61), mas dele abriu mão parcialmente e em 
alguns momentos em que agiu como Homem.

Outros atributos naturais. Além dos atributos acima existem outros em Cristo: 
unicidade (Jo 3.16; At 4.12); verdade (Jo 14.6); infinidade (M q 5.2; H b  1.12); 
imensidade (At 10.36); ubiqüidade (M t 18.20; 28.20); eternidade (Is 9.6); inte- 
ligência (Lc 2.47); sabedoria (M t 23.34; Lc 11.49; I Co 1.24); amor (E f 3.19); 
justiça (Jr 23.6); retidão (2T m  4.8); presciência (Jo 2.24-25; 6.64); providência 
(Mc 16.20); vontade (M t 8.3); misericórdia (H b 4.15-16).

Atributos morais de Cristo. Ele era e é: santo (Lc 1.35); justo (At 3.14); manso 
(M t 11.29); humilde (M t 11.29); inocente (H b  7.26); obediente (Fp 2.8); 
imaculado (H b 7.26); amoroso (Jo 13 .1). Em tudo foi tentado, mas sem pecado 
(H b 4.15).
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A ENCARNAÇÃO DE CRISTO

“E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós...” (Jo I .I4 ) . Devemos observar 
aqui vários aspectos da vida de Cristo, envolvendo tanto o contexto divino como 
o humano:

Sua concepção virginal. A concepção de Jesus foi um ato miraculoso de Deus. A 
promessa divina de que isso aconteceria foi feita pelo próprio Deus: “Eis que 
uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel” (Is 
7.14b). Paulo disse que a encarnação de Cristo foi um milagre e a chamou de 
“mistério da piedade” (I  Tm 3.16).

Existem os que sustentam a “virgindade perpétua de Maria”, dizendo que 
permaneceu ela virgem antes, durante e depois do parto. Mas essa doutrina não 
tem apoio nas Escrituras nem se coaduna com a história do nascimento de Jesus, 
que se processou de forma natural. Quanto à sua concepção pelo Espirito Santo 
no ventre da virgem, essa, sim, foi miraculosa e sobrenatural.

A preservação da “virgindade perpétua de Maria” procura isentá-la de ter sido 
mãe de outros filhos. Essa doutrina forma a base dos argumentos que explicam 
erroneamente a negação dos “irmãos de Jesus”, que aparecem em vários lugares 
das Escrituras. Através do tal ensino falso afirma-se que os irmãos de Jesus eram, 
na verdade, primos.

Parece razoável que uma doutrina dessa natureza, caso tivesse tanta importân- 
cia como alguns afirmam, pelo menos fosse apoiada por uma pequena afirmação 
bíblica nesse sentido. Pelo contrário, o Novo Testamento afirma que Jesus tinha 
uma família do ponto de vista humano, a princípio pequena, formada por José, 
Maria e Jesus. Depois, mencionam-se os seus irmãos, Tiago, José, Judas e Simão, 
bem como suas irmãs (M c 6.3). H á inúmeras referências à família biológica de 
Jesus nas Escrituras (SI 69.8; M t 12.46-50; M c 3.21,31-35; Lc 8.19-21; Jo
7.1-7; At 1.13,14; I Co 9.5; G1 I .I9 ;T g  I .I ;  Jd v.I; etc.).

Je s u s  n a s c e u  n a  p l e n i t u d e  d o s  t e m p o s

A Era Cristã. E um período que marca sistemas, computa intervalos de tempo 
determinados, com base em princípios astronômicos. Os calendários são base- 
ados em unidades de tempo heterogêneas: as resoluções da Lua ou a translação 
aparente do Sol, conforme são apresentados pela ciência moderna. A escolha 
das unidades de tempo para periodizar a História é lógica em alguns casos e 
resultado do hábito em outros. A utilização da Era Cristã (E.C.) é um hábito 
entre escritores do Ocidente.
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Definições de tempos e períodos. A fim de que entendamos o que significa a expressão 
“plenitude dos tempos”(Gl 4.4), faremos algumas definições.

N a Antigüidade, a datação dos anos partia do início de certos reinados. Os 
romanos contavam os anos a partir da fundação de Roma. Os gregos usavam como 
referência os Jogos Olímpicos. A cronologia cristã firmou-se, definitivamente, 
no fim da Idade Média. Mas não é a única que existe. Os árabes contam os anos 
a partir da Hégira, fuga de Muhamad (vulgarmente, Maomé) para Medina, em 
16 de julho de 622 da E.C.

A aceitação universal da cronologia cristã fez com que os anos anteriores ao 
nascimento de Cristo passassem a ser contados de trás para frente (e.g. 10 a.C.).

1) Geração. Um  período de 25 a trinta anos corresponde a uma geração, tempo 
em que os indivíduos passam a constituir família e gerar filhos. Um  século engloba 
quatro gerações. Entre os teólogos, existem opiniões de que uma geração cobre 
um período de quarenta anos; para os judeus, a palavra “geração” podia indicar 
a sucessão do pai por um filho (cf. M t I . I - I7 ;  Lc 3.23-38).

2) Idade e época. Idade é um espaço de tempo durante o qual ocorreram 
fatos notáveis (Idade Média, Idade do Bronze, Idade do Ferro, etc.). Êpoca 
é um  período iniciado por fato importante (Êpoca do Dilúvio, Epoca do 
Renascimento).

3) Período e etapa. Período é o espaço de tempo entre dois acontecimentos ou 
duas datas; certo número de anos que mede o tempo de modo diverso para cada 
nação (o período tinita, o período ático). Etapa é parte de um processo que se 
realiza de uma só vez.

4) Fase e tempo. Fase é um estado transitório, menor que a etapa ou o período. 
Tempo divide-se em três partes: passado, presente e futuro. O  tempo sem o movi- 
mento não seria tempo. Seria eternidade. O  tempo é, pois, uma espécie de números. 
Mas não é um número descontínuo; é um número contínuo e fluente.

5) Díspensação. É um período de tempo em que o homem é experimentado em 
relação à sua obediência a alguma revelação especial da vontade divina. A frase 
vem do latim iispensatio e significa “dispensar”, “distribuir”.

6) Eternidade. E um atributo que decorre da imutabilidade. O  termo deno- 
ta, com efeito, aquilo que não muda e não pode mudar de maneira alguma. A 
eternidade é diferente do tempo. O  tempo corresponde ao que muda, ao que 
comporta a sucessão e o vir-a-ser. A eternidade é uma duração, quer dizer, uma 
permanência de ser, sem nenhuma sucessão; sem começo nem fim.

Jesus nasceu em Belém. A profecia de M iquéias dizia que o Messias pro- 
m etido aos filhos de Israel, nasceria em Belém, que, mesmo pequena em 
dimensões, tornou-se notória  pelo nascim ento e pela infância de Davi, que
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nela nasceu e cresceu. C ontudo, o que mais im ortalizou o seu nome foi 
sem dúvida o nascim ento de Cristo.

A palavra “belém” significa “casa de pão” (hb.) e “casa de carne” (ar.). A 
cidade de Belém está localizada cerca de nove quilômetros ao sul de Jerusalém, 
sobre uma colina rochosa, com uma população de aproximadamente quarenta 
mil habitantes. Seu nome primitivo era Efrata (Gn 35.19).

Belém aparece pela primeira vez ligada a morte e sepultamento de Raquel, 
esposa de Jacó (Gn 35.19). Posteriormente, tornou-se famosa pela história de 
Rute, bisavó de Davi, nascida ali. Foi essa cidade escolhida por Deus para que 
nela Maria desse à luz ao seu primogênito: o Senhor Jesus (M q 5.2; M t 2.1-6). 
Por isso, José, que era da casa e família de Davi, veio a Belém para se alistar com 
Maria, sua mulher (Lc 2.4-5). Desde esse acontecimento, que marcou a transição 
entre o Antigo e o Novo Testamentos, essa cidade se fez imortal.

Atualmente, há em Belém duas pequenas entradas que conduzem a uma gruta, 
a da Natividade, que tem forma retangular e é iluminada por candelabros. Uma 
estrela de ouro, com a inscrição em latim Hic de Mana Virgine Jesus Chrístus natus 
este ( “Aqui nasceu Jesus da Virgem Maria”), assinala o lugar do nascimento de 
Cristo. Uma manjedoura está situada à direita.3

Data do nascimento. Desde o início do cristianismo, a cristandade em geral co- 
memora o Natal de nosso Senhor em 25 de dezembro. Esta data, entretanto, não 
é bem aceita pela maioria dos judeus; e até por historiadores e teólogos cristãos. 
Eles insistem em que a data verdadeira do nascimento de Cristo, de acordo com 
a Bíblia e os pais da igreja, seria 14 de Nisã do ano zero.

O  dia 25 de dezembro é mencionado na História como sendo Natal pela 
primeira vez em 354. N a velha Roma, essa data era o dies natalis invkti ( “dia do 
nascimento do invicto”). Segundo informações de escritores contemporâneos, 
no princípio do século III, em alguns círculos da igreja cristã se celebrava o 
aniversário natalício de Jesus no dia 6 de janeiro. Depois, essa data passou a se 
referir ao batismo, e não ao nascimento de Jesus. N o século IV , foi oficializada 
a data de 25 de dezembro.

A visita dos anjos. Corroborando o que dizem as Escrituras ( I  Tm  3.16; H b
I. 6), o doutor William Cooke observa cuidadosamente como foi constante a 
assistência angelical ao Salvador encarnado durante a sua vida e ministério entre 
os homens. N o  seu nascimento eles foram seus arautos e com hinos exultantes 
anunciaram as boas novas à humanidade (Lc 2.10-12,15-17). U m  anjo dirigiu 
sua fuga ao Egito (e o regresso) através de sonhos (M t 2.13-20).

N a  tentação, os anjos o serviram; em sua agonia, o socorreram; na sua 
ressurreição, foram os primeiros a proclamar o seu triunfo; na sua ascensão, o
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escoltaram até ao trono; e, quando Ele voltar para julgar o mundo da presente 
Era, formarão o seu séquito!

O s  m a g o s  d o  O r i e n t e

O  termo “mago” (gr. magoi) foi empregado pela primeira vez por Heródoto 
(historiador grego do século V  a.C.), sobre uma tribo dos medos, que ocupavam 
funções sacerdotais no império persa (jtíist. t). Outros escritores clássicos mencio- 
nam o termo como sinônimo de “sacerdote”. Complementando isso, o texto de 
Daniel 7.20; 2.27; 5.15 aplica a palavra a certa classe de sábios ou astrólogos que 
interpretavam sonhos e mensagens dos deuses do paganismo.

Em termos hodiemos, “mago” pode significar “um erudito que se dedica e se 
distingue no campo da astronomia, da matemática, da astrologia, da alquimia e da 
religião”. Entre os babilônios, por exemplo, o vocábulo era aplicado aos escribas 
sagrados, uma ordem de sábios que tinha a seu cargo os escritos sacros, que pas- 
saram de mão em mão, desde o tempo da Torre de Babel.

Talvez o vocábulo “mago”, no Novo Testamento, tenha assumido uma posição 
negativa generalizada devido aos acontecimentos que envolveram Simão e Elimas 
(At 8.9,24; 13.4-I I ) .

A origem dos magos. As Escrituras nos levam a entender que os magos vieram de 
uma mesma terra. As evidências extraídas das luzes da fé e da razão natural nos 
indicam que eles eram da descendência da ramha Makeda de Aksum, conhecida 
pelos escritores da Bíblia como: “a rainha de Sabá” (1 Rs 10.1); “a rainha do 
meio-dia” (M t 12.42); “a ramha do Sul” (Lc 11.31).

O  paralelismo entre as duas narrativas —  a da rainha e a dos magos —  re- 
força o sentido desse pensamento: “E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo 
quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a largueza do rei 
Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra...” (1 Rs 10.13). “E, sendo por 
divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de He- 
rodes, partiram para sua terra...” (M t 2.12).

Existe, entretanto, uma grande dificuldade para os eruditos no que diz 
respeito à terra natal dos magos. Eles “vieram do Oriente”. Mas o termo 
“oriente” se refere a “Oriente geográfico” ou a “Oriente astronômico”? Apesar 
de a forma singular anatole (gr. “leste”, em relação ao nascer do sol), induzir 
à conclusão de que o sentido é astronômico, o sentido geográfico mostra-se 
mais coerente quando se faz uma análise histórico-cultural.

Para muitos, a expressão: “voltaram para sua terra” dá a entender que eles eram 
oriundos de um só país. Aqueles que identificam os magos como procedentes da
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Babilônia, acham que esses sábios foram influenciados pelas profecias de Daniel, 
Ezequiel, etc. Isso, entretanto, não oferece argumento lógico para tal afirmação. A 
posição mais lógica deve ser aquela já esboçada acima, isto é, de que tal influência 
deve ter sido originada na visita da rainha de Sabá à terra de Israel.

A tradição ainda acrescenta que, durante uma expedição realizada pela mãe 
de Constantino, o Grande, ela encontrou os esqueletos dos magos. Da Igreja de 
Santa Sofia, seus ossos foram levados para Milão, e, por fim, transportados por 
Frederico Barba-Roxa, para Colônia, onde estariam os três crânios dos magos, 
numa urna de ouro.4

A visita dos magos ao menino Jesus. Os ricos fidalgos do oriente não encontraram 
Jesus na manjedoura como aconteceu com os pastores. Eles encontraram o menino 
Jesus já em sua casa, com Maria, sua mãe, onde, prostrando-se, o adoraram (M t
2.1-12). O  relato da visita dos magos não encontra paralelo em outra parte do 
Novo Testamento. Portanto, temos de usar da imaginação dentro daquilo que 
se pode depreender dos doze versículos que narram essa história.

Esses embaixadores não visitaram o Senhor Jesus por ocasião do nascimento 
dEle; antes, segundo o contexto da narrativa, fizeram isso cerca de dois anos 
depois do dia natalício de Jesus, como se depreende de Mateus 2 .1 1 e Lucas 
2.7,16. Os magos não encontraram Jesus na manjedoura (gr. phatne), e sim numa 
casa (gr. gikia). O  plano de Herodes de matar Jesus foi executado dentro daquilo 
que eles tinham lhe informado (M t 2.16).

H á opiniões variadas sobre os magos. Existem várias opiniões e até mesmo 
lendas no que diz respeito à identificação deles. Algumas não têm paralelo em 
outra parte da Bíblia; são ficções. Outras, porém, se harmonizam com alguns 
detalhes vividos na História.

Os antigos cristãos orientais conservam tradições de que os magos eram doze 
sábios, cada um dos quais representaria uma das tribos de Israel. Alguns também 
antigos mosaicos mostram apenas dois magos, ao passo que outros exibem sete ou 
mesmo doze. O  número onze teve apoiadores especiais, haja vista afirmarem que 
esse número é espiritual, podendo também predizer os números dos fiéis apóstolos 
(exceto Judas Iscariotes) de Cristo.

N o  século IV, a Igreja Ocidental estabeleceu o número de três, tomando como 
ponto de referência as dádivas que os sábios ofereceram a Cristo. Com o passar do 
tempo, os presentes foram considerados símbolos da verdade cristã: ouro para a sua 
humanidade, mirra para sua morte e incenso para sua divindade. Não obstante, o 
registro bíblico não diz quantos magos foram ver o Menino em Belém.

Guiados por uma estrela. H á  muitas interpretações e argumentos sobre os magos 
e a estrela que os guiara à terra de Israel (M t 2.2).
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1) A estrela teria sido uma personalidade, como um anjo, que, por expressa 
ordem de Deus, guiara os magos a Jerusalém.

2) Tanto a estrela como a narrativa seriam um mito, uma criação do autor para 
engrandecer a Jesus e a história de seu nascimento. E a idéia que agrada 
aos modernistas, porém não passa de grosseira conjectura, destituída em 
tudo da mente religiosa, cristã e temente a Deus. Ê uma insônia.

3) A estrela teria sido um fenômeno divino dado só aos magos como ponto 
de significação divina, pois ninguém, além deles, podia vê-la.

4) Os astrônomos Kepler, M unter e Ideler, além de diversos intérpretes e 
teólogos acreditam que teria sido uma conjunção de planetas.

5) Teria sido um cometa que fizera a mesma rota seguida pelos magos.

Mas, à luz da Palavra do Senhor, a estrela foi um tipo de astro especial e 
miraculosamente preparado por Deus, para guiar os magos (cf. N m  24.7).

A  INFÂNCIA DE JESUS

Sua alimentação. Alguns têm opinado que Jesus, como Deus, tenha sido uma 
super-criança, e que também a sua alimentação tenha sido exclusiva, diferente da 
das crianças de seus dias. Mas isso não é verdade. Ele teve um desenvolvimento 
natural, moldado de acordo com as regras do procedimento.

Quando menino, Jesus gostava de comer o que quase toda criança gosta: 
“Manteiga e mel” (Is 7.15). Como recém-nascido, Ele foi amamentado nos seios 
de Maria, sua mãe. Depois, quando já bem crescido, comia de tudo que um judeu 
de seus dias podia comer. Foi até mesmo tachado de “comilão e beberrão” (M t
11.19), de modo maldoso por aquela geração que não via nEle o brilho celestial 
da glória de Deus.

Sua obediência. O  que mais marcou a infância de Jesus foi a sua obediência a 
Deus e aos seus pais (Fp 2.6-8). O  exemplo de obediência deixado por nosso 
Senhor deve ser seguido por seus servos na presente dispensação. Ele era Senhor, 
mas sempre se apresentou como Servo. Sua obediência com respeito ao Pai ca- 
racterizava a sua maneira de viver: foi “obediente até a m orte”.

A obediência deve fazer parte integral da vida cristã. A promessa feita pelo 
Senhor com respeito à coroa da vida é para aquele que for obediente e fiel a Ele 
até ao fim: “Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida” (Ap 2.10). Foi esse o 
sentimento que houve em Cristo Jesus (Fp 2.5), o de ser fiel a Deus até à morte, 
e morte de cruz (Fp 2.8). A obediência, nesse caso, abrange todos os ângulos da 
vida do Cristo. Ela diz respeito a Deus e aos pais de Jesus (Lc 2.51).
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A  VIDA ADULTA DE JESUS

A vida adulta de Jesus —  dos doze aos trinta anos, chamados de os “anos 
de obscuridade” —  tem gerado alguns questionamentos no meio teológico. Daí 
ser necessário considerarmos alguns pontos:

Seu crescimento natural. “E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça 
para com Deus e os homens” (Lc 2.52). Um  dos aspectos mais visíveis da vida 
de Cristo foi seu desenvolvimento natural. Isto é, sofrendo e participando das 
mesmas circunstâncias de uma pessoa humana. As Escrituras mostram que o 
nosso Senhor, mesmo sendo Deus, teve um desenvolvimento humano natural: 
“... o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria; e a graça de 
Deus estava sobre ele” (Lc 2.40).

O  desenvolvimento físico e mental de Jesus não deve ser explicado como 
sendo causado por sua divindade tão-somente, mas sim pelo resultado das leis 
comuns do crescimento humano. Mas o fato de Ele não ter possuído uma na- 
tureza pecaminosa, sem dúvida alguma contribuiu para o seu crescimento em 
graça e sabedoria para com Deus e os homens.

Outrossim, o seu desenvolvimento mental não pode ser atribuído ao seu 
aprendizado tão-somente nas escolas de seus dias (Jo 7.15); deve ser atribuído 
também à sua educação em um lar piedoso e temente a Deus. Ele freqüentava com 
regularidade a sinagoga (Lc 4 .16), como também o Templo (Lc 2.14,46,47), e sua 
familiaridade com as Escrituras Sagradas é percebido em Lucas 4.17b: “... achou 
o lugar em que estava escrito”.

Partindo da manjedoura, temos a seguinte ordem cronológica de seu crescimento:

1) Com “um dia” de nascido, envolto em panos (Lc 2.7).
2) Oito dias depois, conduzido ao ato da circuncisão (Lc 2. 21).
3) Quarenta e um dias depois, seus pais o levaram ao Templo para a apre- 

sentação, segundo a lei cerimonial (Lc 2.22).
4) Talvez dois anos (ou menos) mais tarde, é visitado pelos magos, que o 

encontraram numa casa, e não numa manjedoura.
5) Não sabemos que espaço de tempo Ele passou no Egito. Mas antes dos 

doze anos, aconteceu o regresso (Os I I .  I; Lc 2.43).
6) Após os seus doze anos, as Escrituras fazem mais algumas referências à 

sua vida física (Lc 2.43-46).

Alguns teólogos ociosos fazem objeções quanto aos dezoito anos de si- 
lencio na vida de Jesus e resmungam que não temos nenhuma outra fonte de
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informação quanto a isso, a não ser o que diz a tradição. Isto é, que durante 
esse período Jesus esteve em meditação na cidade de Om, também chamada 
de Heliopolis, no Egito. Devemos silenciar onde a Bíblia silencia.

Entretanto, as Escrituras quebram esse “silêncio”. Depois dos doze anos, temos al- 
gumas informações, como: Έ  crescia Jesus... em estatura...” (Lc 2.52); e: Έ ,  chegando 
a Nazaré, onde fora criado...” (Lc 4.16a). Essas duas passagens mostram claramente 
que, no espaço de tempo antes de sua aparição pública, Ele viveu em Nazaré.

Os meninos judeus, aos treze anos, deixavam a infância, mesmo que não 
fossem capazes de discutir, como o menino Jesus, com os doutores reunidos nos 
átrios do Templo (Lc 2.46,47). A partir dessa época exigia-se deles, como dos 
adultos em geral, que recitassem três vezes por dia a famosa oração Shema Israel, 
em que todo o crente deve proclamar sua fé no Deus único e verdadeiro.

“Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele parti- 
cipou das mesmas coisas...” (H b 2.14a). Como Homem, Jesus cresceu também 
socialmente; participou da vida social dentro dos limites da aprovação divina. 
Ele foi a um casamento em Cana da Galiléia (Jo 2.1ss) e participou de diversos 
jantares (M t 9 .11; Lc 19.1-10).

Seu crescimento espiritual Έ  crescia Jesus... em graça para com Deus” (Lc 2.52c). O 
desenvolvimento de Jesus em graça para com Deus está ligado à observação das leis 
da natureza e da educação que recebeu em seu lar piedoso, bem como às instruções 
recebidas no Templo por sacerdotes piedosos (cf. Sl 27.4; Lc 1.5,6), ao seu próprio 
estudo das Escrituras e, sobretudo, à sua íntima comunhão com o Pai.

Paulo menciona o aperfeiçoamento no ministério cristão. E toma como base 
o modelo que existia no ministério de Cristo. Então ele diz: “Até que todos che- 
guemos a unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, 
à medida da estatura completa de Cristo” (E f 4.13).

A GENEALOGIA DE JESUS

Jesus provou, através de sua genealogia, que não foi alguém de origem du- 
vidosa ou ignorada. Como Deus não era necessário provar nada, haja vista não 
ter Ele princípio de dias nem fim de existência. Mesmo, Deus Pai fez questão 
de mostrar a procedência de seu Filho: “Tu és meu Filho, hoje te gerei? E outra 
vez: Eu lhe serei por Pai, e ele me será por Filho?” (H b I.5b).

A Palavra de Deus mostra também a origem de Jesus como Homem. Em 
Mateus I, a genealogia de Jesus abrange 42 gerações, cobrindo um período de 
dois mil anos —  vai de Cristo a Abraão. Abraão foi pai de oito filhos: Ismael (por 
meio de Agar), Isaque (por meio de Sara), Zinrã, Jocsã, Medã, Midiã, Jisbaque
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e Suá (por meio de Cetura). Todavia, o filho da promessa era Isaque, através do 
qual viria o Messias.

Em Lucas 3, a genealogia cobre um período maior: cerca de quatro mil anos 
(vai de Cristo a Adão). Difere da genealogia em Mateus I . I - I7 ,  pois Lucas 
menciona os antepassados humanos de Cristo, através de Davi e Abraão, até 
Adão, mostrando, portanto, sua conexão não somente com Israel, mas também 
com toda a humanidade.

Mateus traça a linhagem real de Davi, desde Salomão até José, mostrando 
Jesus como herdeiro legal de Davi. Lucas traça os antepassados de Maria até 
Natã, outro filho de Davi, mostrando então que Jesus era “... da descendência 
de Davi segundo a carne” (Rm  1.3). As 42 gerações na genealogia de Mateus 
estão divididas em três partes de 14 gerações cada uma:

1) De Abraão a Davi (abrange mil anos aproximadamente).
2) De Davi ao exílio babilônico (abrange um período de quatrocentos anos).
3) D o exílio até Cristo (abrange um  período de seiscentos anos). Ela 

tem treze gerações, sendo que a décima quarta inclui M aria ou Jesus. 
N a  genealogia registrada em Mateus, as gerações sobem. Em Lucas, 
descem. A de Mateus é ligada mais à sua realeza. A de Lucas, à sua 
humanidade.

AS PROFECIAS NA VIDA DE JESUS

O Senhor Jesus não veio ao mundo por acaso. Houve um planejamento 
da parte de Deus antes da fundação do mundo, preparando o cenário da sua 
existência como homem. Do ventre da virgem à sua ascensão, os seus passos, 
palavras e atos foram preditos com antecedência de séculos. O  plano de Deus 
na formação das Escrituras e na redenção do homem não poderia se completar 
sem a presença de seu Filho.

Sabemos que o Novo Testamento não existiria se Jesus não tivesse vindo; 
ele é formado por sua vida, suas palavras e obras, tanto as que foram realizadas 
durante a sua vida terrena, como as realizadas pelos apóstolos e discípulos sob a 
autoridade de seu nome (At 3.16). Com efeito, os dois Testamentos se completam 
em Cristo. Sem a sua Pessoa jamais estariam completos.

Portanto, em Cristo temos a confirmação de tudo quanto estava escrito a 
seu respeito e de Deus. Todos, agora, sem exceção, podem pregar a sua Palavra e 
afirmar que Deus é o Deus da verdade, pois todos os vaticínios que falaram de 
Cristo, nos mínimos detalhes, foram cumpridos fielmente!
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Profecias messiânicas. As principais profecias acerca de Cristo que tiveram o seu 
cumprimento nos tempos do Novo Testamento são:

1) Filiação divina (SI 2.7; At 13.33; H b  I. 5).
2) Concepção no ventre de uma virgem (Is 7.14; M t 1.22,23).
3) Nascimento natural (Gn 3.15; G1 4.4).
4) Descendência de Abraão (Gn 22.18; M t I .I) .
5) Procedência da tribo de Judá (Gn 49.10; H b  7.14).
6) Descendência de Davi, segundo a carne (2 Sm 7.12; M t I .I) .
7) Nascimento em Belém (M q 5.2; M t 2.4-6).
8) Nom e Jesus (Lc 1.31).
9) Nom e Emanuel (Is 7.14; M t 1.13).
10) Nom e de cidadão, o Nazareno (M t 2.23). Quando Pilatos escreveu a 

inscrição em hebraico, grego e latim, chamou a Jesus de “Jesus Nazareno” 
(Jo 19.19-20). Os profetas também falaram sobre esse nome, mas nada 
deixaram escrito. Quando os dois discípulos caminhavam para Emaús, 
se lembraram de que, durante a vida terrena de Cristo, em algum lugar, 
em certas ocasiões, Ele fora chamado de Nazareno (Lc 24. 19).

11) Visita de embaixadores reais (SI 72.10; Is 60.6; M t 2.1, 2).
12) Peregrinação no Egito (Os I I .I ;  M t 2.15).
13) Fuga sucedida pela morte de inocentes (Jr 31.15; M t 2.17,18).
14) O  precursor (Is 40.3; M t 3.3).
15) Residência nos confins de Zebulom e Naftali (Is 9.1a; M t 4 .I3 -I5a).
16) Grande profeta (D t 18.18; At 7.37).
17) Misericordioso (Os 6.6; M t 9.13).
18) Sacerdote eterno (SI 110,4; H b  5.10).
19) Rei ungido (SI 2.6; Jo 18.37).
20) M enor que os anjos (SI 8. 5; H b  2.9).
21) Louvor profético (SI 22.22; H b  2.12; M t 26.30).
22) Primeiras palavras proféticas (SI 40.7,8a; H b  10.5-7).
23) Unção para pregar (Is 6 I .I ;  Lc 4.18,21).
24) Cheio do Espírito Santo (SI 45.7; H b  1.9).
25) Ensino por meio de parábolas (SI 78.2; M t 13.35).
26) Voz suave (Ct 5.16; Is 42.2; M t 12.19).
27) Reputado como desconhecido (SI 69.8; Jo 7.5).
28) Ensino rejeitado por Israel (Is 6.9, 10; M t 13.14,15).
29) Entrada triunfal em Jerusalém (Zc 9.9; M t 21.4,5).

. 30) Aborrecimento sem causa (SI 35.19; Jo 15.25).
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31) Alvo de conspiração (Sl 2.1,2a; At 4.25,26).
32) Purificação do Templo (Sl 69.9; Jo 2.17).
33) Sacrifício expiatório, levando sobre si as nossas enfermidades (Is 53.4; 

M t 8.17).
34) Traição por um amigo (Sl 41.9; Jo 13.18).
35) N a traição, vendido por trmta moedas (Zc 11.12,13; M t 26.15).
36) Perdição do traidor (Sl 109.7,8; Jo 17.12; At 1.20).
37) Prisão no Getsèmani (Zc 13.7; M t 26.31).
38) Agressões físicas (M q 5.1; M t 27.30).
39) Cuspido (Is 50.6; Mc 15.19).
40) Pés e mãos traspassados (Sl 22.16; Jo 19.37).
41) Vestidos repartidos (Sl 22.18; Jo 19.24).
42) Contado com malfeitores (Is 53.12a; Mc 15.28).
43) Zombado na cruz (Sl 22.7,8; M c 15.29).
44) Sedento na cruz (Sl 69.21; M c 15.23; Jo 19.28,29).
45) Oração, na cruz. pelos mimigos (Is 53.12b; Lc 23.34a).
46) Lado perfurado (Zc I2 .I0a; Jo 19.34,36,37).
47) Ossos intactos, não quebrados (Sl 22.17; Jo 19.36).
48) Corpo reclamado por homem rico (Is 53.9a; M t 27.57,58a).
49) Alma não ficaria no Hades (Sl 16.10a; At 2 .3 Ia).
50) Corpo não seria destruído (Sl 16. 10b; At 2. 3 1 b).
51) Ressurreição (Jó 19.25; Is 55.3; Lc 24.46; At 13.34).
52) Ascensão ao Céu (Sl 68.18; E f 4.8).
53) Recebido no Céu pelo Pai (Sl 24.7; At I .I  I).
54) Assento no trono junto ao Pai (Sl 110.1a; H b  I.3b).
55) Coroado (Sl 8.5b; H b ג.(9 .2 
Evidentemente, existem muitas outras profecias na Bíblia que falam de Cristo 

em todos os seus aspectos; é impossível narrar todos os seus cumprimentos aqui: 
“Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez; e se cada uma das quais 
fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que 
se escrevessem...” (Jo 21.25).

A  APARÊNCIA DE JESUS

Existe uma escola que aponta fealdade em Jesus, com base em duas descrições 
feitas pelo profeta Isaías: “Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu pare- 
cer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais 
do que a dos outros filhos dos homens... como raiz duma terra seca; não tinha
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parecer nem formosura; e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para 
que o desejássemos” (Is 52.14; 53.2). Trata-se de uma escola de mentecaptos.

Devemos ter em mente que essas passagens falam de sua meninice e infância, 
e de quando Ele encontrava-se desfigurado pela dor e sofrimento na cruz. De 
acordo com Salmos 45.2 —  “Tu és mais formoso do que os filhos dos homens...” 
—  e outras informações históricas, Jesus era formoso.

Circulou em certo tempo uma suposta Carta de Públio Lêntulo, governador 
da Judéia, que fora enviada ao Senado Romano, no Império deTibério. A auten- 
ticidade do documento é questionada, o qual em certa parte diz:

Apareceu em nossos dias um homem de grande virtude, chamado Jesus Cristo, 0 qual 
ainda vive entre nós. Os gentios 0 têm recebido como um profeta de verdade; mas os 
seus discípulos lhe chamam 0 Filho de Deus. Ressuscita os mortos, cura todo gênero de 
enfermidades. Sua estatura é mais que mediana; seu porte; circunspecto; sua presença, 
venerável; de modo que; quantos 0 vêem 0 amam e 0 temem.
Seu cabelo é castanho, basto e liso até as orelhas; delas para baixo é de cor mais 
loura e anelado, caindo~íhe em ondas sobre os ombros e, no meio da testa, se divide à 
maneira dos nazarenos. Tem a testa lisa efina; em seu rosto não há mancha, sinal, 
nem ruga alguma, aformoseando-o uma bela cor rosada; no nariz e na boca não 
se pode encontrar defeito algum; sua barba é um pouco espessa e da cor do cabelo, 
mas não é comprida e tem a forma de um garfo; sua fisionomia respira inocência 
e sabedoria; seus olhos são pardos, claros e vivos.
Quando condena, ê terrível; quando repreende ou admoesta, ê cortês e moderado 
nas expressões. Em sua conversação ê agradável e cheio de gravidade. Ninguém 0 

viu jamais nr; porém muitos 0 têm visto chorar. As proporções de seu corpo são 
excelentes; suas mãos e seus braços são os mais perfeitos que se podem ver. Em seu 
falar é muito parco, modesto e sensato. Homem de singular beleza, excede a todos 
os filhos dos homens.

Seus cabelos eram pretos. Seu falar era suave. Sempre falava de forma correta 
para que todos o ouvissem. Não tmha costume de gritar (M t 12.19). Seu falar 
era firme e veraz. Ninguém nunca falou como Ele (cf. Jo 7.46). Seu porte era 
impressionante. Alguém tem sugerido que Jesus fosse uma pessoa sisuda e mal 
humorada. Mas essa maneira de julgar a Jesus não se coaduna com o seu caráter 
nem com o argumento principal das Escrituras.

Ele, pelo contrário, tinha um senso de humor, e era simpático, e bondoso. 
Além de seu coração amoroso Jesus era sentimental. Seus hábitos eram os de 
uma pessoa humilde e simples. Sempre que podia descansava em uma pequena
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popa duma barca. Parece que somente fazia uma refeição diária devido à sua vida 
excessiva de trabalho e escassez de tempo. Nunca se atrasava. Sempre chegava na 
hora certa (Lc 8.45, 54, 55; Jo 11.6, 43,44).

O  MINISTÉRIO TERRENO DE CRISTO

A sua humilhação. Cristo se fez Homem (Fp 2.6,7; H b 10.5; I Tm 3.16; Jo 1.14) 
e Servo (Fp 2.7). Sendo rico, fez-se pobre (2 Co 8.9); sendo santo, foi feito pecado 
(2 Co 5.21). Fez-se maldição (G1 3. 13) e foi contado com os transgressores (Is 
53.12; Mc 15.28). Sendo digno, consideraram-no indigno (Is 53.3; cf. Ap 5.9). 
Foi, ainda, feito menor que os anjos (SI 8.5; H b 2.9), que devem ter ficado espan- 
tados ao verem Deus encarnado, como servo, sendo tentado, sofrendo escárnio e 
crucificado! Mas, depois de tudo, o viram entronizado e glorificado!

Inicio do ministério. Após o seu batismo, Jesus inicia seu ministério. João 
Batista não via necessidade de que Ele fosse batizado: sentiu-se inferior e sabia 
que Jesus não tinha pecado —  Ele não precisaria passar por um batismo de 
arrependimento nem tinha de que se arrepender. Mas Jesus fez questão de 
ser batizado, num ato de obediência e para cumprir toda a justiça, deixando- 
nos o exemplo (M t 3.14,15). Seu ministério foi exercido na plenitude do 
Espírito (At 10.38).

Sua preparação no deserto. Após ter sido batizado por João, no rio Jordão, Jesus foi 
impelido pelo Espírito Santo, a fim de jejuar quarenta dias e quarenta noites no 
deserto. Nesta fase de jejum, oração e meditação num lugar solitário, preparada 
pelo Espírito Santo, Ele teve o seu preparo espiritual.

São inúmeros os exemplos de pessoas, nas Escrituras, que, ao serem chamadas 
por Deus, não foram colocadas de imediato em seus postos. Passaram primeiro 
pela fase de preparação e treinamento, como Abraão, Moisés, João Batista, os 
discípulos de Jesus e Saulo (também chamado Paulo), que, mesmo tendo a sua 
formação aos pés de Gamaliel, passou por uma nova fase de preparação depois 
de seu encontro com Cristo no caminho de Damasco.

A duração de seu ministério. O  ministério de Jesus durou cerca de três anos. O 
cálculo da duração é feito com base nas festas pascais em que Ele esteve. O 
início de seu ministério se deu na véspera de uma Páscoa (Jo 2.11,13); depois, 
participou de mais duas (Jo 5.1; 6.1,4) e morreu na véspera de outra (Jo 19.
14). O  primeiro ano foi o da obscuridade; o segundo, o do favor público; e o 
terceiro, o da oposição.

Ministério exercido em três regiões. As áreas cobertas pelo ministério de Cristo 
foram as seguintes:
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1) O ito meses na Judéia —  região sul e sudeste. Aos quase trinta anos, Jesus 
deve ter tomado uma das rotas do vale do Jordão para chegar a João Batista, 
que se encontrava em Betábara. Ali batizado, percorreu toda a extensão 
do Jordão para o sul e entrou no árido deserto da Judéia, a oeste do mar 
M orto, onde jejuou por quarenta dias. Voltou a Betábara e chamou os 
primeiros discípulos.

2) Dois anos na Galiléia —  região norte. Depois de ter chamado seus discípu- 
los em Betábara, voltou à Galiléia, onde assistiu a uma festa de casamento 
(Jo 2 .I - I  I). Daí foi para Cafarnaum, cidade que ficava na curva noroeste 
do mar da Galiléia (Jo 2.12).

3) Quatro meses na Peréia —  região leste. Jesus desceu de Jerusalém, passando 
por Jericó, ao vale do Jordão, a fim de levar seu ministério à Peréia, região 
situada a leste do rio. Terminando ali a sua missão, voltou pela longa subida 
do vale do Jordão a Betânia. Visitou, então, muitas cidades, além de aldeias 
e lugarejos. Supõe-se que Ele também tenha feito umas cinqüenta viagens de 
extensões variáveis.

O  MINISTÉRIO MESSIÂNICO DE CRISTO

O ministério messiânico de Cristo envolve três ofícios: Sumo Sacerdote, Rei 
e Profeta.

Cristo como Sumo Sacerdote. Três sacerdotes, na Bíblia, receberam ofícios sacer- 
dotais diretamente de Deus: Melquisedeque, Arão e Jesus.

I ) Melquisedeque. O  historiador judeu Flávio Josefo fala em sua obra: “História 
dos Hebreus” bem pouco de Melquisedeque. A informação que temos dele, 
é esta:

O rei de Sodoma veio até ele (Abraão) no lugar a que chamam de “campo 
real”, onde 0 rei de Salém, que agora é Jerusalém, 0 recebeu também com grandes 
demonstrações de estima e amizade. Este príncipe chamava-se Melquisedeque, 
isto é, rei justo; e ele era verdadeiramente justo, pois sua virtude era tal que, 
por consentimento unânime ele tinha sido feito sacríficador do Deus Todo- 
poderoso.
Ele não se contentou de receher tão bem a Abraão, mas recebeu outrossim todos 
os seus; deu-lhes no meio dos banquetes que realizou, os louvores devidos à sua 
coragem e virtude e prestou a Deus públicas apes de graças por uma tão gloriosa 
vitória. Abraão, por sua vez, ofereceu a Melquisedeque a décima parte dos despojos 
que tinha feito dos inimigos; e este os aceitou.
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O  autor da Epístola aos Hebreus enfatizou que Cristo é Sacerdote por ser 
o eterno Filho de Deus, e não devido às circunstâncias de sua humanidade. O 
seu sacerdócio transcende a questão da descendência terrena, assim como o de 
Melquisedeque, reconhecido sacerdote do Deus Altíssimo sem nunca ter per- 
tencido à ordem levítica (Gn 14.18-20; II0 .4 ).

2) Arão. N o tocante ao sacerdócio araônico, está escrito: “... ninguém toma 
para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão” (H b 
5.4). A escolha dele para exercer o sacerdócio não se deu devido ao seu 
parentesco com Moisés. Foi um ato soberano de Deus.

Flávio Josefo —  historiador judeu que viveu entre 37 e 103, cujo pai fora 
sacerdote da linhagem hasmoniana —  afirmou:

Tudo estava preparado e não restava mais que consagrar 0 Tabemáculo. Deus apareceu 
a Moisés e ordenou-lhe quefizesse a Arão, seu irmão, soberano sacrificador, porque era 
0 mais digno do que qualquer outro para esse cargo. Moisés reuniu 0 povo, falou-lhe 
das virtudes da Arão, de seu interesse pelo bem público, que 0 tinha feito tantas vezes 
arriscar a vida. Todos aprovaram, não somente a escolha, mas 0 aprovaram com 
alegria. E  então Moisés assim lhes falou:
“Todas as obras que Deus tinha ordenado estão terminadas, segundo sua 
vontade e segundo nossas posses. Com vós sabeis, Ele quer honrar este 
Tabemáculo, com sua presença; mas é preciso, antes de tudo 0 mais, criar 
0 grande sacrificador, aquele que é mais competente, para bem desempenhar 
esse cargo, afim de que ele cuide de tudo 0 que se refere ao culto divino e lhe 
ofereça vossos votos e vossas orações. Eu confesso que, se essa escolha tivesse 
dependido de mim, eu teria podido desejar essa honra, quer porque todos os 
homens são naturalmente levados a desejar incumbência tão honrosa, quer 
porque vós não ignorais quantas dificuldades e trabalhos sofri por vosso bem e 
da república; mas Deus mesmo, quis determinar Arão, há muito tempo, para 
esse sagrado ministério...’’‘

Os sacerdotes descendentes de Arão conservaram uma genealogia sacerdotal, 
e, segundo alguns, ela se estendeu desde o ano 350 a.C. até ao ano 70 d.C.

3) Jesus. A ordem sacerdotal à qual Jesus pertenceu não tinha origem nem 
numa família e nem numa tribo. “Visto ser manifesto que nosso Senhor 
procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sa- 
cerdócio” (H b 7.14). Portanto, Jesus pertence à ordem sacerdotal eterna 
e especial, como vemos em vários lugares da Epístola aos Hebreus (2.17; 
3.1; 4.14,15; 5.6,10; 6.20; 7.11-28; 8.1; 9 .I I ;  10.21).
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N o que diz respeito à semelhança com Melquisedeque, as aplicações simbó- 
licas parecem ser estas: Cristo é o Rei-Sacerdote, tal como aquele (Gn 14.18; Zc 
6. 12,13); Cristo é o Rei justo de Salém ou Jerusalém (Is 11*5); Cristo é o Rei 
Eterno, não havendo registro de seu início no tempo (Jo I .I ;  H b  7.3). Nunca 
tendo sido nomeado por homem algum para o seu ministério (SI 110.4; Rm  
6.9; H b  7.23-25) e como o mesmo também não terá fim, assim Ele não teve “... 
princípio de dias nem fim de vida”, conforme é dito acerca de Melquisedeque.

Portanto, embora a obra de Cristo tenha seguido ao padrão do sacerdócio 
araônico, a alusão a Melquisedeque fala sobre sua autoridade real, sua eternidade 
e a natureza perene de sua obra.

Cristo como Rei dos reis. Observando-se as regras naturais da realeza, a criança 
nasce príncipe e depois se torna rei. Mas a realeza de Jesus é sem igual, especial. 
Ele já nasceu Rei: “Onde está aquele que é nascido rei dos judeus?” (M t 2.2). 
O  próprio Senhor, quando argüido por Pilatos sobre a sua origem monárquica, 
respondeu-lhe: “Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci...” (Jo 18.33,37).

Cristo como Profeta. A promessa de que Deus levantaria um Profeta “semelhante 
a Moisés” teve cumprimento em Cristo (D t 18.18). As Escrituras do NovoTes- 
tamento afirmam que Jesus “... foi varão profeta, poderoso em obras e palavras” 
(Lc 24.19), assim como fora Moisés (At 7.22).

1) Obras. A sua função divina como Profeta está associada às suas predi- 
ções e aos seus milagres. Jesus era poderoso em obras e realizou muitos 
milagres: ressurreições (Lc 7 .1 1-I6; M t 9.18-26; Jo 11.32-44; M c 16. 
9 -1 1); expulsões de demônios (M c 1.23-26; M t 12.22-23; 8.28-34;
9.32-35; 15.22-28; 17.14-21); curas (Jo 4.46-54; M t 8.2-4,14-17;
9.1-8; Jo 5.1-16; Lc 6.6-10; 7 .I - I0 ;  M c 5.25-34; M t 9.27-31; Mc
7.32-37; 8.22-26; Jo cap.9; Lc I 3 . I I - I 7 ;  I4 .I-6 ;  I 7 . I I - I 9 ;  18.35- 
43; Mc 10. 46-52; Lc 22.50-51); suprimentos (Jo 2 . I - I I ;  Lc 5 .I - I  I; 
M t 14.15-21; 15.32-39; 17.24-27; Jo 2 I .6 - I4 ) ;  outros (M t 8.30-32; 
21.18-21; Lc 4.30; M t 8.23-27; Mc 6.51; M t 14.28-31; Jo 18.4-6; 
M t 14.25-26; M t I 7 .I - I4 ;  etc.).

Jesus “... operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, 
que não estão escritos neste livro. Estes, porém, fora escritos para que creiais 
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu 
nome” (Jo 20.30-31).

2) Palavras. Jesus também era um Profeta poderoso em palavras: “E en- 
trando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? 
E a multidão dizia: Este é Jesus, o Profeta de Nazaré da Galiléia” (M t 
2 I . I0 - I  I). A palavra “profeta”’ é grega e significa “aquele que fala por
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alguém”. N o  Antigo Pacto, quando se queria invocar a autoridade da Lei, 
mencionavam-se “Moisés e os profetas” (Lc 16.29; 24.27). Com a vinda 
de Jesus, o Profeta, mudou-se essa terminologia. Agora, os profetas são 
mencionados ao lado dos apóstolos de Cristo (cf. Lc 11.49; E f 2.20).

O  MINISTÉRIO DE CRISTO NA N 0 V A  ALIANÇA

Sua devoção como Obreiro. Jesus, como pessoa humana, se interessava profun- 
damente pelas coisas de Deus. Quando ainda tinha doze anos, interrogado por 
sua mãe sobre qual o motivo que o levara a ficar ali no Templo, Ele respondeu: 
“Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios 
de meu Pai?” (Lc 2.49).

1) Jesus orava e jejuava (M t 4.2). Ele nasceu (H b  10.5-7), viveu (H b
5.7) e m orreu orando (Lc 23 .46). N o  Céu, continua orando (R m  8.34). 
Em algumas ocasiões, começava o dia orando: “Levantando-se de manhã 
m uito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um  lugar deserto, e ali 
orava” (M c 1.35). D urante  seu m inistério terreno, o Senhor Jesus orou 
sem cessar (M t 11.25-26; 14.19; 15.36; 23 .34 ,46 ; 26 .44; 27 .46; Lc 3.21; 
6 .12-13; 21 .32; 22 .17 -20 ; Jo I I . 41 -42 ; 14.16; cap. 17).

2) O  Senhor freqüentava o Templo e as sinagogas. Quando estava em Je- 
rusalém ou em uma outra localidade perto dali, ia com freqüência ao Templo. 
Quando se encontrava um pouco distante da Casa de Deus, tinha o costume de 
ir a uma sinagoga (Lc 2.21-27,42-46; 22. 53; Jo 2 .I3 -I7 ;  5. 14; 7. 14, 28; 8. 
2; 10. 23; I I .  56; M c I .2 I-23 ; Lc 4.16; 6.6; 13.10). Quando ia aoTemplo ou 
às sinagogas, Ele curava os enfermos, expulsava os demônios e ensinava a Palavra 
aos que ali estavam.

3) Jesus lia as Escrituras. Ele não só as lia; era, também versado nelas. Sempre 
que fazia uso da Palavra de Deus, achava “... o lugar onde estava escrito” (Lc 4.17).

Jesus; 0 Apóstolo (H b 3.1b). N o  grego, esta palavra significa “embaixador” ou 
“um enviado”. Entretanto, existem outros sentidos quando se aplica o termo para 
a pessoa e para o oficio. Pode significar “mensageiro”, “aquele que é enviado diante 
da face de outrem”.

Jesus, 0 Profeta (M t 2 I . I  Ib). A idéia de que Jesus era um grande Profeta tinha 
se propagado entre o povo. Após Jesus haver realizado uma série de milagres e 
ter ressuscitado o filho da viúva de Naim, a multidão exclamou: “U m  grande 
profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo” (Lc 7.16).

Jesus; 0 Evangelista (Lc 4.18). Encontramos no Novo Testamento o Senhor 
Jesus desempenhando essa importante função, a de evangelizar os pecadores.
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O  apóstolo Paulo disse: “E, vindo ele [Cristo], evangelizou a paz, a vós que 
estáveis longe, e aos que estavam perto” (E f 2. 17). Em outras passagens, 
vemos esse grande Evangelista itinerante pregando em todas as partes ("Mt
4.17,23; M c 1.38,39).

Jesvis, 0 Pastor (Jo I0 .II). Como Bom Pastor, Ele cuidava de suas ovelhas como 
nenhum outro. N o Novo Testamento, esse título, vindo do Antigo Testamento, é trans- 
ferido para nosso Senhor Jesus Cristo (H b 13.20; I Pe 2.25; 5.4; Ap 7. 15, 17).

Jesus, 0 Mestre (Jo 3. 2). Nas páginas neotestamentárias, Jesus aparece como 
o Mestre vmdo de Deus e, em inúmeras ocasiões, foi chamado de Rabi —  que 
quer dizer mestre —  até por seus inimigos (M t 8. 19; 12. 38; 17. 24; 19. 16; 
22. 16, 24, 35). Seus discípulos também o chamaram de Mestre (M t 26.18, 
25,49; M c 5.36; 9. 5,17, 38; 10.17,20,51; 11.21; I3 .I ;  Lc 8.45; Jo 1.49; 3.2) 
e de Rabboni, “meu Mestre” (Jo 20.16).

Do ponto de vista formal, o ensino de Jesus era idêntico ao dos rabinos. Como 
eles, Jesus ensinava nas sinagogas (Mc 1.21) e se sentava depois da leitura (M t 5.1; 
Lc 4.20; 5.3); como eles, comentava as Escrituras (M t 5.17-48; 9.13; 19.16-20; 
Lc 4.16, 21). Mas, do ponto de vista divino, seu ensino é superior e revestido de 
suprema autoridade (Mc 1.27; Lc 4.22, 36; Jo 7.46).

Jesus, 0 Diácono. “ ... qual é o maior: quem está à mesa, ou quem serve? Eu, porém, 
entre vós sou como aquele que serve” (Lc 22.27). “Serve”, no original (aqui), é 
cognato de diácono.

A  TRAJETÓRIA DE JESUS EM DIREÇÃO À CRUZ

A semana de sua morte. A sua ida a Betânia deu-se seis dias antes da Páscoa, 
que Ele deveria celebrar pela última vez neste mundo. Ali, no domingo, teve os 
seus pés ungidos (Jo 12.1-7). Depois, na segunda-feira, ocorreu a sua entrada 
triunfal em Jerusalém e a purificação do Templo (M t 2 I .I - I7 ) .  Ainda nesse dia, 
Ele amaldiçoou uma figueira (vv. 18-22).

Ainda em Jerusalém, na terça, ensinou no Templo e no monte das Oliveiras 
(M t 21— 26); dirigiu-se nesse mesmo dia a Betânia, onde teve a sua cabeça ungida 
(M t 26.6-13; Mc 14.3-9). N a quarta, em Jerusalém, houve uma conspiração 
contra Ele (M t 26.14-16; M c 14.10,11; Lc 22.3-6). N a quinta, em Jerusalém, 
na última Ceia (M t 26.17-29; Mc 14.12-25; Lc 22.7-20; Jo I3 .I-38 ), confor- 
ta seus discípulos (Jo I 4 .I — 16.33); ora por si e por eles, no Getsêmani (M t 
26.36-46; Mc 14.32-42; Lc 22.40-46; Jo 17.1-26).

Chega a sexta-feira, o dia de sua morte. Em Jerusalém, Jesus é preso e julgado 
(M t 26.27,26; Mc 14.43— 15.15; Lc 22.47— 23.25; Jo 18.2— 19.16), crucificado,
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no Gólgota (M t 27.27-56; Mc 15.16-41; Lc 26-49; Jo 19.17-30), e sepultado no 
Jardim de Gordan (M t 27.57-66; Mc 15.42-47; Lc 23.50-56; Jo 19.31-42).

Jesus celebra a Páscoa. N a qumta-feira à noite, Jesus celebrara a Páscoa com os 
seus discípulos. Ele fizera questão de dizer-lhes que aquele ato encerrava um 
período e dava mício a outro —  a primeira Páscoa, celebrada pela primeira vez 
em Israel, na noite em que morreram os primogênitos do Egito, marcou um 
novo começo para Israel.

A Ceia ministrada por Melquisedeque, que havia sido realizada há mais de dois 
mil anos, e a Páscoa, há mais 1.500 anos, tinham o mesmo sentido: apontavam 
para o Calvário. A Páscoa tmha um caráter prospectivo: apontava para a cruz de 
nosso Senhor; a segunda, a Ceia do Senhor, um caráter tanto retrospectivo como 
prospectivo, haja vista apontar hoje para a morte de Cristo ( “anunciais a morte 
do Senhor...”), no passado; e para a sua vmda ( “até que venha”).

Assim, a Páscoa judaica encontrou seu cumprimento na vida, na morte e 
na ressurreição de Cristo. O  Cordeiro de Deus substituiu o cordeiro pascoal (I  
Co 5.7).

Jesus no Qetsêmani. Terminada a Páscoa e tendo cantado o hino, Jesus foi “... 
para o monte das Oliveiras” (M t 26. 30b), localizado no leste de Jerusalém, do 
outro lado do vale de Cedron. Cerca de cem metros mais alto que Jerusalém, 
do seu cume descobre-se uma magnífica vista da Cidade Velha e um impres- 
sionante panorama das colinas da Judéia até ao mar M orto  e às montanhas 
de Moabe, ao leste.

Descendo do monte das Oliveiras, há na parte inferior o jardim do Getsêma- 
ni. Tais lugares marcam a presença e os sofrimentos de Cristo neste mundo. O  
Getsêmani é um dos mais impressionantes lugares da Terra Santa, o qual possui 
oito oliveiras cuja idade se perde no tempo. Alguns botânicos afirmam que elas 
poderiam ter três mil anos!

O  Getsêmani tem, hoje, a mesma aparência que tinha há vinte séculos. Cida- 
des e civilizações se sucederam, mas o jardim conservou-se quase o mesmo dos 
tempos de Jesus. João afirmou que, quando o Senhor lembrou os seus discípulos 
com respeito à sua morte, atravessou o ribeiro para o outro lado: “Tendo Jesus 
dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia 
um horto, no qual Ele entrou e seus discípulos” (Jo 18.1 ).Trata-se do jardim no 
qual Jesus passou a hora mais triste e angustiante de sua paixão.

Sua solidão. Alguns psicólogos enumeram cinco tipos de solidão, e todas elas 
foram vividas por Jesus no Getsêmani:

I )  Solidão opcional. H á pessoas que, por opção, circunstâncias ou um outro 
motivo, vivem sozinhas.
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2) Solidão da sociedade. Ê vivida por alguém que nunca recebe uma única 
carta; jamais ouve uma palavra de encorajamento; nunca recebe o aperto 
de mão de um amigo.

3) Solidão do sofrimento. Algumas pessoas são vítimas de acidentes ou do- 
enças que lhes deixam imóveis para o resto da vida. Algumas delas ocupam 
cadeiras de rodas, leitos hospitalares ou mesmo uma cama em suas próprias 
casas. Outras foram aprisionadas e cumprem prisões perpétuas.

4) A solidão da tristeza. Vem através de diversas maneiras: isolamento ou 
rejeição (do superior ou do subordinado) por falta de comunicação (cf.
I Tm 6.18; H b  13.16); perda de um ente querido; um ideal que não se 
concretizou de acordo com aquilo que se esperava; depressão; tristeza; 
solidão do pecado.

Sua agonia. Nesse estado, Jesus orou três vezes ao Pai, dizendo estas palavras: 
“Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, 
mas a tua... E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se 
em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão” (Lc 22.42-44).

Alguns teólogos interpretam que o suor no corpo de Jesus que se tornou 
em grandes gotas de sangue classifica-se na medicina moderna de haimatodes hidros 
(suor sangüíneo), que alguns tratam de diapedese, quando ocorre uma filtração 
dos glóbulos vermelhos através dos vasos sangüíneos sem que haja rotura.

Sua prisão. Ao Getsêmani chegou Judas com os servos do sumo sacerdote, a 
fim de entregar-lhes o seu Mestre (M t 26.47; Mc 14.44; Lc 22.47; Jo 18.2-3). 
Nesse jardim, o Senhor foi preso, sendo levado à casa de Caifás e condenado, no 
dia seguinte, à morte.

Judas, juntamente com os principais sacerdotes, planejaram a prisão de Jesus 
na escuridão da noite, talvez pensando em circunstâncias favoráveis a eles e des- 
favoráveis a Jesus:

1) Podem ter pensado em aproveitar o silêncio da noite e da ausência de 
pessoas para dificultar a possibilidade de que alguma delas comparecem 
ao Tribunal e testificassem contra eles.

2) Podem ter pensado que, devido ao trabalho incessante de Jesus, sem uma 
pausa para o descanso, àquela hora da noite, Ele se encontraria dormindo.

3) Podem ter pensado —  e essa seria uma grande preocupação deles —  que, 
quando Jesus presenciasse a grande turba que vinha prendê-lo, abandonaria 
os discípulos à sua própria sorte, fugindo entre as árvores sombrias do 
jardim, o que os obrigaria a persegui-lo na escuridão. Por isso, teriam ido 
ali “com lanternas, e archotes e armas” (Jo 18.3).
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4) Podem ter pensado no grande número de peregrinos que enchiam a cidade 
de Jerusalém. Nesse caso, concluiriam o julgamento de Jesus à noite; e, de 
manhã, quando a população acordasse, Jesus já seria apresentado como 
um criminoso condenado, em caminho para a execução.

Seu julgamento. Preso, o Senhor foi conduzido ao Smédrio —  uma forma hele- 
nizada da palavra grega synedrion, “assembléia” — , a Suprema Corte Judaica. Era 
composto por setenta membros, e um presidente, na maioria das vezes o sumo 
sacerdote, chamado de Nasi. Para os rabinos, o Smédrio foi criado por Moisés 
quando recebeu ordem de Deus para fazê-lo (N m  11.16,24).

O  Sinédrio era, ao que tudo indica, um organismo da classe alta. Era com- 
posto, na maior parte, de membros da nobreza e dos mais elevados sacerdotes 
do Templo, identificados, quase sempre, com o grupo dos saduceus. O  Talmude 
faz uma referência clara ao Smédrio como sendo o Tribunal dos Saduceus.

Esse tribunal tinha o poder de vida e de morte. As funções do Bet Din (hb. 
“Casa da Lei” ou “Corte Jurídica”) já existiam no período do Sinédrio sob três 
formas, conforme o Talmude:

As disputas em Israel eram julgadas somente pela sorte de setenta e um (Sinédrio) 
na Câmara da Pedra Cinzelada (na área do Templo em Jerusalém), e outras cortes 
de vinte e três os juizes (para casos criminais׳)  situadas em cidades da terra de 
Israel, e ainda outras cortes de três (para casos civis). Em épocas posteriores, 0 “Bet 
Din” consistia de um tribunal de três juizes, que só se reuniam nos grandes centros 
judaicos. Os juizes em número de três existiam para que não houvesse julgamento 
Jeito só por uma ou duas pessoas, pois ninguém pode julgar sozinho, a não ser UM 
(isto é, Deus), era um dos conselhos dos Pais da “Mishnah

O julgamento de Jesus teve sete fases importantes: três eclesiásticas, três civis 
e uma divina.

1) Julgamentos eclesiásticos: diante de Anás, Caifás e Sinédrio (Jo 18.13,24; 
M t 26.57).

2) Julgamentos civis: diante de Pilatos, de Herodes e de Pilatos outra vez 
(Jo 18.28; Lc 23.7,11).

3) Julgamento divino: diante do Pai (G1 3.13). Ver também Isaías 53.6 e 
Deuteronômio 21.23.

Sua condenação. Os fatos de Jesus ter sido “... entregue pelo determinado con- 
selho e presciência de Deus” e a condenação ter sido preparada pelos judeus com 
antecedência tornaram impossível a sua absolvição em qualquer das estâncias 
que passou. Mesmo havendo os esforços de Pilatos e de sua mulher (M t 2 7 .19)



151Cristologia —  a Doutrina de Cristo

para que Jesus fosse solto, "... os principais dos sacerdotes e os servos, clamaram, 
dizendo: Crucifica-o, crucifica-o!” (Jo 19.6).

N o  mesmo tempo em que Jesus e dois salteadores foram sentenciados à 
morte, um outro preso, Barrabás, também o fora. Este, bem conhecido, era um 
grande homicida. Não fazia muito tempo que ele fizera uma sedição e praticara 
um homicídio (Lc 23.25). Mas a multidão enfurecida pedia que se soltasse 
Barrabás. Ouvmdo os gritos da multidão enfurecida pedindo a crucificação de 
Jesus, Pilatos, para se ver livre do problema, “... julgou que devia fazer o que eles 
pediam”. Então, “... entregou Jesus à vontade deles”.

Sua partida para 0 Gólgota. Assim se deu a sua partida para o lugar chamado 
Caveira: “E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, 
que em hebraico se chama Gólgota” (Jo 19.17). O  nome “Calvário” talvez se 
derive do formato que esse lugar tem; seu aspecto físico, na sua parte frontal, 
parece com uma caveira. Ou, segundo Jerômmo, o nome origina-se do fato de 
vários corpos terem sido vistos ali insepultos.

A  CRUCIFICAÇÃO DE CRISTO

“E, quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram...” (Lc 
23.33). Finalmente “... o cordeiro foi levado ao matadouro...” (Is 53.7); ali o cru- 
cificaram, cravejando suas mãos e seus pés como vaticinara Davi (SI 22.16).

O local de sua crucificação. O  Gólgota não é um grande monte. Trata-se de 
uma elevação no formato de uma caveira ao lado norte do Portão de Damasco. 
Para os cristãos, é esse o verdadeiro local da crucificação e ressurreição de Jesus 
Cristo, conquanto haja duas versões no tocante ao local onde nosso Senhor, foi 
crucificado e sepultado.

I) O jardim de Gordon. Em 1833, o general inglês Charles Gordon, ao observar 
um montículo rochoso que se parecia a um crânio, sugeriu sua identificação 
com o verdadeiro Calvário. A presença de um túmulo cortado na rocha, bem 
próximo ao lugar, que, ao que parece, data do século I, ajudou a reforçar a idéia 
de que, de fato, se trata do sepulcro novo onde Jesus Cristo foi sepultado.

O  local, de fato, tem a aparência de um jardim e dá uma clara visão do lugar da 
crucificação e do sepultamento de Cristo naquela época. Haja vista a descrição feita 
por João: “E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um 
sepulcro novo, em que ninguém havia sido posto. Ali pois (por causa da preparação 
dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro), puseram a Jesus” (Jo 19.41,42).

Jesus foi, então, posto num túmulo novo escavado na rocha, aos pés do 
Calvário, feito para a família de José de Arimatéia. O  tipo de túmulo, usado por
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judeus ricos, consistia de duas câmaras: a primeira servia como lugar de reunião 
dos enlutados, e na segunda era colocado o corpo do defunto sobre uma espécie 
de plataforma cortada na rocha.

2) A Igreja do Santo Sepulcro. Outro local onde teriam ocorrido a crucifi- 
cação, o sepultamento e a ressurreição de Jesus foi construída, em 324, 
a Igreja do Santo Sepulcro. Esse lugar, também chamado de Calvário, é 
uma grande rocha que se eleva a quinze metros da superfície do solo.

Nesse mesmo local, em 135, Adriano, querendo apagar toda e qualquer lem- 
brança das religiões judaicas e cristã, mandou erigir um templo romano dedicado 
a Júpiter. Em 326, o templo de Adriano foi demolido pela rainha Helena, mãe 
de Constantino, e em seu lugar foi erigido uma basílica. Esse monumento de 
Constantino foi destruído no ano de 614 pelos persas; e, depois, reconstruído 
em proporções reduzidas pelo Abade Modesto.

O  monumento foi novamente destruído pelo Califa Haken, em 1009, e 
restaurado em 1048, por Constantino Monômaco. A Igreja atual tida como o 
local do Santo Sepulcro foi erigida em 1149.

Com foi a crucificação. A morte por crucificação era indescritivelmente horrível. 
Como Cícero, o orador e político romano —  que a tinha presenciado muitas 
vezes —  disse, “era o mais bárbaro e selvagem dos castigos. Que ele nunca se 
aproxime do corpo dum cidadão romano; nem do corpo, nem mesmo dos pen- 
sarnentos, dos olhos, ou dos ouvidos”. Era reservado para os escravos e para os 
revolucionários cujo fim se quisesse cobrir de uma desonra.

Para os romanos (e até para os judeus) nada mais fora do natural e mais re- 
voltante do que suspender um homem vivo em tal posição. De acordo com Flávio 
Josefo, essa forma ignominiosa teve a sua origem inspirada pelo costume de se 
pregar em estacas, num lugar exposto, os animais daninhos, de modo a servir a 
um tempo de punição para eles e de divertimento para os assistentes.

Era uma morte aflitiva. A vítima, em geral, durava dois ou três dias, sentm- 
do nas mãos e nos pés dores insuportáveis produzidas pelos cravos, torturada 
pelo entumecimento das veias e, pior do que tudo, uma sede abrasadora, que 
aumentava constantemente. Era impossível deixar de mover o corpo, a fim de 
obter alívio a cada nova atitude da dor, mas cada movimento trazia uma nova 
e cruciante agonia.

Mas era necessário aquele grito de dor que partiu do recôndito de uma alma 
imaculada. “Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei, 
e vede, se há dor como a mmha dor...” (Lm 1. 12).

A inscrição sobre a cruz. Pilatos, ao mandar preparar a cruz para Jesus, lembrara- 
se de que era costume romano colocar uma descrição do crime do condenado
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acima de sua cabeça ou em seu pescoço. N o  caso de Cristo, a inscrição foi 
colocada acima da cabeça, a fim de que todos que passassem pudessem ler 
a frase, escrita em hebraico, grego e latim: “ESTE É JESUS, O  REI D O S 
JU D E U S ”.

Alguns teólogos afirmam que cada evangelista registrou uma parte do título
completo: “JESUS N A ZA R EN O , REI D O S JU D EU S” (cf. M t 27.37; Mc 
15.26; Lc 23.38; Jo 19.19). Este título teria sido escrito pelo próprio punho 
de Pilatos (Jo 19.22) e estava, sem dúvidas, colocado na parte vertical da cruz 
onde se encontrava a cabeça do Senhor.

Aquela inscrição foi escrita nas línguas mais importantes daqueles dias. O 
motivo disso foi o poder de influência política que os idiomas hebraico, grego e 
latim tinham no mundo de então. Eram as línguas de maior valor para todos.

1) O  hebraico indicava o lugar onde o suplício se consumou; era a língua da 
revelação, dos oráculos sagrados, pela qual Deus fez conhecidas suas boas novas 
ao mundo —  o aramaico, um hebraico modificado, era apenas o vernáculo para 
os palestinos, mas não possuía o valor da primeira língua.

2) O  grego relacionava-se á grande turba helenista que veio para a Páscoa; 
era a língua da beleza, do comércio, da filosofia e da sabedoria.

3) O  latim dizia respeito à majestade do Império Romano; era a língua da 
lei, do direito, da administração e dos documentos oficiais do império.

Seu amor e compaixão. Mesmo sentindo as dores cruciantes que o levaram à mor- 
te, Jesus continuou amando os seus amigos e inimigos até ao fim. A sua promessa 
de redenção estendeu-se àqueles que rodeavam a cruz: justos ou malfeitores.

N a cruz, Jesus dirigiu palavras:
1) As filhas de Jerusalém: “Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas 

de Jerusalém, não choreis por mim; chorai antes por vós mesmas, e por vossos 
filhos” (Lc 23. 23). Ele não se referiu àquelas que o seguiram durante o seu mi- 
nisténo terreno, mas às moradoras da cidade que batiam no peito e o lamentavam. 
N o ano 70, as palavras de Jesus se cumpriram literalmente com a destruição da 
cidade de Jerusalém.

2) A sua mãe. Mesmo diante de suas dores e sofrimento, Jesus mostrou ao 
mundo por que veio: para servir a vontade divina e a necessidade humana. Olhando 
para a sua mãe, ao pé da cruz, e para João, filho de Zebedeu, disse: “Mulher, eis aí 
o teu filho” e depois disse a João: “Eis aí tua mãe” (Jo 19. 27-27). Usando duas 
expressões idiomáticas, Ele demonstrou amor e ternura para com a sua família.

Como filho mais velho duma família de oito membros (seu pai por certo 
já havia morrido), não se esqueceu de deixar a sua mãe aos cuidados de João, 
seu primo; ordenou também que Maria adotasse João como filho. A Palavra
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de Deus e a História confirmam que, desde “aquela hora o discípulo a recebeu 
em sua casa”. E cuidou dela até à sua morte, cumprindo fielmente a recomen- 
dação de Jesus.

3) Ao malfeitor que estava ao seu lado. Bem perto de sua cruz, encontrava- 
se um homem que iria morrer naquela tarde. De acordo com a tradição, um 
homem de físico avantajado, de parecer firme, que contava com uns cinqüenta 
anos de idade. Antes de sua prisão, teria sido chefe dos sicários. Agora, preso, foi 
condenado à pena de morte. Sua sentença dizia que ele deveria morrer ao lado 
de Jesus, naquele dia (Lc 23.40-43).

Mas, ao se arrepender de tudo que fizera de errado em sua vida e num gesto 
de respeito e ternura, aquele criminoso voltou-se para Jesus: “Senhor, lembra-te 
de mim, quando entrares no teu reino” (Lc 23.42). E o Senhor lhe respondeu: 
“Em verdade te digo hoje estarás comigo no Paraíso”. O  seu corpo deve ter ido 
para o vale do Filho de Hinom, onde teria sido queimado numa fornalha. Mas a 
sua alma arrependida foi para o Paraíso, onde aguarda a ressurreição por ocasião 
do arrebatamento da Igreja do Senhor.

4) Aqueles que estavam executando a sua morte. Em meio ao seu sofrimento 
Cristo roga perdão ao Pai pelos seus inimigos, dizendo: “... Pai, perdoa-lhes, 
porque não sabem o que fazem...” (Lc 23.34).

A cruz de Cristo. Paulo gloriava-se na cruz de Cristo: “Mas longe esteja de mim 
gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo 
está crucificado para mim e eu para o m undo” (G16.14). A cruz de nosso Senhor 
é o ponto central de toda História.

Cristo foi desamparado para que nós fôssemos amparados; ferido para que 
fôssemos sarados! N o  seio da igreja cristã, quando se falava da cruz, era falar da 
significação de sua morte. Por isso, o Novo Testamento não dirige maior atenção às 
dores físicas que Cristo sofreu no madeiro, e sim para a ignomínia desse suplício. 
Para os gregos e romanos era a morte infamante de escravos criminosos, que a 
gente decente nem sequer mencionava; para os judeus, era sinal da maldição de 
Deus sobre o réu, separado do seu povo (cf. H b  13.12).

Cristo Jesus, pois, suportando o suplício da cruz, desprezou a ignomínia (H b 
12.2) e deu a medida da sua obediência (Fp 2.6-8). Para nós, que cremos em 
Cristo, a cruz é a fonte de toda vitória. Através dela seremos também vitoriosos 
em cincos aspectos: sobre a morte (1 Co 15.56,57); sobre o “eu” (G12.20); sobre 
a carne (G1 5.24); sobre o mundo (G1 6.14); e sobre Satanás (G1 2.15).

O  apóstolo Paulo falou da eficácia da obra de Cristo na cruz da seguinte 
forma: “Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem; mas para nós, 
que somos salvos, é o poder de Deus” (1 Co I . I 8). Isso significa que, pela morte
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na cruz, Jesus trouxe eterna salvação àqueles que, em qualquer tempo ou lugar, 
o aceitam como Salvador e Senhor.

Quando cruz de Cristo foi levantada, a sua mensagem se tornou eterna! E, 
como a cruz aponta para várias direções, isto é, para cima, para baixo e para os 
lados, assim é a mensagem da vitória de Cristo na cruz: dirigida para todos os 
lados e também para o tempo e a eternidade (Jo 3.14-16).

A  m o r t e  d e  Je s u s

Chega, pois, a hora do Cordeiro de Deus expirar. Mas, antes disso, Ele 
pronuncia sete frases.

As sete palavras (ou frases) da cruz. As três primeiras demonstram preocupação 
pelos outros; as outras três relacionam-se com o seu sacrifício. E a última mostram 
que Ele voluntariamente rendeu o espírito.

1) “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem” (Lc 23.34).
2) “Em verdade te digo que hoje estarás comigo no Paraíso” (Lc 23.43).
3) “Mulher, eis aí o teu filho... Eis aí tua mãe” (Jo 19.26,27).
4) “Eli, Eli, lamá sabactani” (M t 27.46).
5) “Tenho sede” (Jo 19.28).
6) “Está consumado” (Jo 19.30).
7) Céu, Terra e reino das trevas, em silêncio profundo, aguardavam o momento 

em que a espada aguda da Justiça divina imolaria o Cordeiro. E Jesus olha 
para o mundo que tanto amou e, em seguida, contemplando o Pai, pronuncia 
a última palavra: “Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito” (Lc 23.46).

Fatos sobre a sua morte. Sangue e água jorraram de Jesus após a sua morte. 
“Contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue 
e água” (Jo 19.34). O  soldado romano talvez tivesse em mente atingir o coração 
de Jesus no local chamado septo, onde se localizaria a alma, segundo uma crendice 
da época. Mas a lança teria atingido o pericárdio —  membrana que envolve o 
coração e se divide numa espécie de pasta sanguínea e soro aquoso.

As informações que vieram dos soldados que tencionavam quebrar as pernas 
de Jesus, bem como o laudo feito pelo centurião que Pilatos enviara, confirmaram 
que realmente Ele estava m orto (M c 15.44-45; Jo 19.32-33).

Alguns fatos sobre a crucificação de Jesus chamam a nossa atenção.
1 ) 0  Pai teve de abandoná-lo. As palavras “Eli, Eli, lamá sabactani; isto é, Deus 

meu, Deus meu, por que me desamparaste?” —  que Jesus pronunciou antes 
de entregar o espírito ao Pai (M t 27.46) —  apontam para o momento fatal 
em que o aguilhão do pecado, a morte, atingiu o Filho de Deus.
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2) Ele mesmo entregou a sua vida. Isaías 53 mostra o mais impressionante 
relato sobre a morte sacrificial de Cristo. Cada versículo dá um vislumbre 
do Cordeiro crucificado. O  profeta Isaías salienta que nosso Senhor Jesus 
morreu voluntariamente.

A sua morte foi voluntária: “Foi levado” (v.7). Jesus não foi forçado à cruz. 
Nada fez contra a sua vontade. Submeteu-se à aflição espontaneamente. Humi- 
lhou-se até à morte, e morte de cruz. Deixou-se crucificar. Que graça espantosa 
por parte daquEle que tudo podia fazer para evitar tamanho suplício! Ele tinha 
o poder de entregar a sua vida e tornar a tomá-la —  e de fato fez isso. Sim, o 
eterno Salvador não foi forçado ao Calvário, mas atraído para ele, por amor a 
Deus e à humanidade perdida.

3) Sua morte foi vicária. Sem dúvida, o profeta Isaías tinha em mente o cordei- 
ro pascal, oferecido em lugar dos israelitas pecadores. Sobre a cabeça do cordeiro 
sem mancha realizava-se uma transferência dupla. Primeiro, assegurava-se o perdão 
divino mediante o santo cordeiro, oferecido e morto. Segundo, o animal, sendo 
assado, servia de alimentação para alimentar o povo eleito. O  sacrifício de Cristo foi 
duplo: morreu para nos salvar e ressuscitou para nossa justificação. Cristo também 
é o Pão da vida, o nosso “alimento diário”.

4) Sua morte foi cruel. Ele foi levado ao matadouro! Esta palavra sugere 
brutalidade. Não é de admirar que a natureza envolvesse a cruz em um manto 
de trevas, cobrindo, assim, a maldade dos seres humanos!

O  SEPULTAMENTO DE JESUS

José de Arimatéia —  discípulo oculto de Jesus por medo dos judeus —  
conseguiu permissão de Pilatos para tirar o corpo da cruz. E, com Nicodemos 
(aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus), levando quase cem 
arratéis dum composto de mirra e aloés, envolveram o corpo do Senhor em 
lençóis com as especiarias, como era costume dos judeus. Havia no horto da- 
quele lugar um  sepulcro em que ainda ninguém havia sido posto. Ali puseram 
Jesus (Jo 19.38-42).

Sepultar os m ortos era considerado um ato de piedade, o que se poderia 
esperar de um homem como José de Arimatéia. Também era comum que se 
sepultassem os mortos no mesmo dia de seu falecimento. O  corpo de um 
homem executado não tinha permissão de ficar pendurado na cruz a noite 
inteira (D t 21.23), pois isso, para a mente judaica, poluiria a terra. As seis 
horas, começaria o sábado da semana da Páscoa, durante a qual estava proibida 
qualquer execução.
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A proximidade da Páscoa explica a maneira como foram precipitados os acon- 
tecimentos do dia. A prisão noturna, o julgamento, execução e o sepultamento 
de Jesus, tudo em poucas horas. Mas, mesmo assim, havia algo de sobrenatural 
para que as Escrituras fossem cumpridas. Paulo disse: que Jesus foi sepultado 
segundo as Escrituras (1 Co 15.4).

A preparação dc seu corpo. A  fim de preparar um corpo para o sepultamento, os judeus 
o colocavam sobre uma mesa de pedra na câmara funerária. Primeiro o corpo devia ser 
lavado com água morna. O  Talmude registra que essa lavagem era muito importante, 
não devendo ser feita por uma pessoa apenas, mesmo que se tratasse de uma criança. 
O  morto não devia ser mudado de posição, a não ser por duas pessoas no mínimo.

O corpo era colocado numa prancha, com os pés voltados para a porta, e 
coberto com um lençol limpo. Então, era lavado com água tépida da cabeça aos 
pés; durante esse trabalho cobria-se a boca do m orto para que não escorresse 
água para dentro.

Tudo indica que José e Nicodemos, com seus auxiliadores, teriam feito tudo 
isso (cf. At 9.37).

715 especiarias. “E foi Nicodemos (aquele que anteriormente se dirigira de noite 
a Jesus), levando quase cem arráteis dum composto de mirra e aloés” (Jo 19.39). 
Era costume, como se verifica no Novo Testamento, preparar o corpo, depois 
de lavado, com várias espécies de ervas aromáticas. Lucas disse que o mesmo 
cuidado tiveram as mulheres que haviam seguido a Jesus durante seu ministério 
terreno (Lc 23.56).

O  túmulo. O  túmulo de Cristo é uma sala de 4,60 metros de largura, 3,30 
de fundo; e 2,50 de altura. Quem já teve a oportunidade de nele entrar, deve ter 
notado que, à direita, se vêem duas sepulturas: uma junto à parede da frente, e 
outra junto à dos fundos. Ficam um pouco abaixo do nível do piso da câmara 
mortuária, separadas por uma parede baixa.

A sepultura da frente parece que nunca foi concluída. Tudo indica que só 
a sepultura dos fundos foi alguma vez ocupada, e ainda assim sem indícios de 
restos mortais. Quem por lá passou observa que o túmulo é suficientemente 
capaz de acomodar um grupo de mulheres, além dos anjos que ali estiveram, se 
é que esses limitam-se a espaços (Mc 16.5; Jo 20.12).

Para o bom observador, à direita da porta vê-se uma janela por onde, ao 
romper do dia, a luz solar teria penetrado na sepultura ocupada até então. O 
corpo de Jesus foi colocado em um túmulo novo, cavado na rocha sólida, numa 
área de cemitérios particulares. Tudo agora tinha terminado, segundo aquilatavam 
aqueles que, durante sua vida terrena, foram seus inimigos. Ele agora encontrava- 
se morto; seu corpo sepultado debaixo de quase duas toneladas de pedra.
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N o texto de Marcos 16.4, do Manuscrito Bezae, da Biblioteca de Cambridge, 
na Inglaterra, foi encontrado um comentário intercalado que acrescenta: “E 
quando Ele foi colocado lá, ele (José) pôs contra o sepulcro uma pedra que vinte 
homens não podiam tirar”. Isso corrobora o que está escrito em Mateus 27.60: 
“... rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se”.

A vigilância do túmulo. A11 foi posta uma guarda. Existiam dois tipos de

1) A Guarda doTemplo. Composta por 270  homens que eram distribuídos 
em lugares diferentes do Templo. Um grupo de dez levitas fazia a supervisão, 
enquanto os demais permaneciam postados em seus lugares.

2) A Guarda Romana. N o tempo de Jesus havia várias organizações militares 
do Império Romano. A prisão de Jesus no Getsêmane foi efetuada por uma coorte 
(Jo 18.3), constituída por seiscentos homens. Era dividida em três manípulos, e es- 
tes, em seis centúrias. Cada uma tinha cem homens, e duas centúrias formavam um 
manipulo. Três manípulos formavam a coorte. Contudo, no sepulcro de Jesus não 
estava a coorte, e, sim, a guarda (M t 27.62-66), que era composta de cem homens 
comandados por um centurião.

S e u  m i n i s t é r i o  a l é m - t ú m u l o

Quando Jesus morreu, seu corpo foi levado por José de Arimatéia e sepultado. 
Envolto em lençóis, o seu corpo permaneceu até à manhã do domingo. Mas Ele, 
em espírito, foi ao Paraíso levar a mensagem de seu triunfo aos santos que tinham 
morrido na esperança messiânica. De lá foi ao reino dos mortos, o Hades, a fim 
de anunciar a sua vitória aos espíritos que estavam nas cadeias da escuridão.

A mensagem anunciada por Cristo aos espíritos é retratada em várias passagens 
do Novo Testamento. Isso ocorreu no período entre a sua morte e a sua ressurrei- 
ção, isto é, da tarde da sexta-feira ao domingo pela manhã, enquanto o seu corpo 
permaneceu no túmulo.

Mas a justiça que é da fé diz assim: Não digas em teu coração: Quem subirá ao 
céu? ( isto é, a trazer do alto a Cristo). Ou: Quem descerá ao abismo? (isto é, a 
tornar a trazer dentre os mortos a Cristo)?”  (Rm 10.6, 7).
Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do Dom de Cristo. Pelo 
que diz: Subindo ao alto, levou cativo 0 cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, 
isto —  ele subiu —  que é, senão que também antes tinha descida às partes mais 
baixas da terra ÇEf 4.7-9).
Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, 0 justo pelos injustos, para levar-nos
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a Deus; mortificado, na verdade na carne; mas vivificado peb Espirito; no qual também 
foi, e pregou aos espíritos em prisão; os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a 
longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca; na qual 
poucas (isto é, oito) almas se salvaram. Que também, como uma verdadeirafigura, agora 
vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma 
boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo ( l Pe 3.18-2l).
Porque por isto foi também pregado 0 evangelho aos mortos, para que, na verdade; 
fossem julgados segundo 05 homens na carne, mas vivessem segundo Deus em 
espírito (1 Pe 4.6).

A descida de Cristo ao Hades é vista pelos teólogos com muita reserva. Pedro 
faz menção explícita desse acontecimento. Ver também Atos 2.27,31. Pedro disse 
que Ele foi pregar (no sentido de proclamar, anunciar) àqueles espíritos que “... 
rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto 
se preparava a arca” ( I  Pe 3.20). Mas a extensão da pregação de Cristo, ali no 
Hades, conforme descreve o apóstolo, alcançou também todos os espíritos hu- 
manos que ali se encontravam ( I  Pe 4.6).

N o  primeiro caso, a passagem aponta diretamente para o tempo do dilú- 
vio, quando Noé, sua esposa, seus filhos e respectivas noras foram salvos por 
Deus da grande catástrofe. Os contemporâneos de N oé não deram ouvido à 
advertência divina, pregada em forma do evangelho da justiça de Deus. Quan- 
do N oé lembrava aquela gente do perigo iminente que viria sobre o mundo, 
eles zombaram de tal advertência! E até pedirem a Deus que se retirasse deles: 
“retira-te de nós” (Jó 22.15-17).

Esses espíritos desincorporados foram lançados em prisões eternas e ali 
aguardam o dia do Juízo Final. Eles constituem o povo incrédulo e rebelde dos 
dias de Noé e que foi tragados pelas águas do dilúvio. Esse relato bíblico talvez 
inclua os anjos decaídos, mencionados em 2 Pedro 2.4 e Judas v.6. Os anjos 
são às vezes chamados de “espíritos”, como em Hebreus 1.14. Também, nessa 
ocasião pode ter ocorrido a trasladação por Jesus, dos santos falecidos do Antigo 
Testamento, que se achavam no “seio de Abraão”(Lc 16.22,23), para o Paraíso 
de Deus no Céu (E f 4.8-10).

Três dias e três noites no seio da Terra (M t 12.40). Os teólogos liberais têm ques- 
tionado a veracidade da afirmação de Jesus, de que, ao morrer, permaneceria três 
dias e três noites no seio da Terra. Os textos e contextos que mencionam isso 
são Jonas I . I 7 e Mateus 12.40. Muitos perguntam: “Como o corpo de Jesus 
permaneceria no túmulo três dias e três noites se Ele foi crucificado na sexta-feira 
e ressuscitou no domingo pela manhã?”
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A expressão em apreço (M t 12.40) eqüivale a “depois de três dias” (M t 
27.63; M c 8.31; 10.34; Jo 2.19) e a “no terceiro dia” (M t 16.21; 17.23; 20.19; 
Lc 9.22; 24.7; 21.46). Conforme o costume dos judeus e de outros povos da 
antigüidade, parte de um dia, no começo e no fim de um período, era contado 
como um dia (cf. Et 4.16; 5.1).

Jerônimo afirmou:

Tenho abordado mais completamente 0 trecho, sobre 0 profeta Jonas ( I. I T), 
em meu comentário. Direi agora somente que isto [esta passagem] deve ser 
explicado como 0 modo de falar chamado sinédoque, quando uma porção 
representa a totalidade. Não devemos exigir matematicamente que nosso Senhor 
passou três dias e três noites inteiras no sepulcro, mas sim, parte de sexta- 
feira, parte do domingo e todo 0 dia de sábado, 0 que é apresentado como três 
dias e três noites.

De acordo com os Evangelhos, Jesus foi crucificado e sepultado na sexta- 
feira, antes do pôr-do-sol, que era considerado o começo do dia seguinte, para os 
judeus. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana, isto é, domingo, por ocasião 
do nascer do sol. Os três, portanto, reiterando, foram: parte da sexta-feira, o 
sábado inteiro e parte do domingo.

O doutor Josh McDowell disse:

Se a frase “após três dias” não tivesse substituído a expressão “terceiro dia”, os 
fariseus teriam pedido um guarda para 0 quarto dia. Muitas vezes a expressão 
“um dia e uma noite” era a expressão idiomática usada pelos judeus para 
indicar um dia, mesmo quando somente parte de um dia era indicada, para 
expressar tal signifcado do pensamento.

Em 1 Samuel 30.12, está escrito: “... havia três dias e três noites que não 
tinha comido pão nem bebido água”. E no versículo seguinte lemos: “... 
meu senhor me deixou, porque adoeci há três dias!” Em Gênesis 42.17,18 
ocorre o mesmo.

O Talmude Babilônico relata que “uma parte de um dia é o total dele”. 
N o  Talmude de Jerusalém, assim chamado porque foi escrito em Jerusalém —  
conforme descreve o doutor A rtur C. Custance, em seu livro A Ressurreição 
de Jesus Cristo —  está escrito: “... um dia e uma noite são um Onah, e a parte 
de um Onah é como o total dele. U m  Onah é, simplesmente, um período de 
tem po”.
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A  RESSURREIÇÃO DE CRISTO

A ressurreição de Jesus deu-se em confirmação de tudo o que Deus e os 
profetas dEle falaram. Um líder de um certo segmento fazer discípulos e depois 
morrer como um mártir não é nenhuma novidade. Mas Cristo —  além de não 
ter morrido como mártir, pois entregou o seu espírito voluntariamente a Deus 
(Jo 10.17,18) —  ressuscitou dentre os mortos, demonstrando o seu supremo 
poder pessoal. Outros líderes morreram, mas não ressuscitaram.

N a comprovação da escolha de Arão pelo próprio Deus, quando a sua vara 
produziu flores, renovos e amêndoas, vemos a ressurreição de Cristo tipificada, 
conforme Números 17.6-8:

Falou pois Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maioraís deram-lhe cada um 
uma vara, por cada maioral uma vara, segundo as cassas de seus país, doze varas; 
e a vara de Arão estava entre as suas varas. E  Moisés pôs estas varas perante 0 

Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu pois que no dia seguinte Moisés entrou na 
tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia; porque 
produzira flores, e brotara renovos e dera amêndoas.

Doze varas foram postas ali, mas somente uma floresceu, a de Arão. Da mesma 
forma, vários fundadores de religiões do mundo têm morrido. Mas Cristo ressus- 
citou dentre os mortos, mostrando-se diferente de todos os líderes religiosos.

Conceitos errôneos sobre a ressurreição. De acordo com Sócrates, Platão e Aristóteles, há 
apenas uma espécie de ressurgimento: o da alma no mundo da imortalidade; negavam 
uma ressurreição corporal. Porém, a ressurreição de Cristo trouxe algo novo e sem 
igual ao pensamento humano. A sua ressurreição também não foi natural, quando 
alguém volta a viver para depois morrer de novo.

A crença egípcia —  que, depois, passou para os gregos —  da imortalidade 
da alma (através da transmigração da alma) era um tanto absurda; e é o que 
podia ser chamado, hoje, de espiritismo disfarçado. Segundo tal crença, a alma 
de Caim teria passado a Jetro; o espírito deste a Coré, e o corpo a um egípcio... 
A alma de Eva teria passado a Sara, a Ana, à Sunamita e à viúva de Sarepta. E 
assim por diante.

A ressurreição de Cristo e a imortalidade. Nesse sentido, de ressurreição final, plena, 
eterna, em glória, Cristo tornou-se “... o primeiro da ressurreição dos m ortos” 
(At 26.23). Isto é, da ressurreição para a imortalidade. Nessa “grande colheita” 
Ele foi “o primeiro exemplar”. Sua ressurreição foi a de seu corpo, e a não de 
sua alma, contrariando a falsa teoria filosófica citada (IC o  15.20,23).
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Por meio de sua ressurreição, Cristo “ aboliu a morte, e trouxe à luz a vida 
e a incorrupção pelo evangelho” (2 T m  I.IO). Antes disso, Ele tinha avisado aos 
saduceus de que a negação da ressurreição provinha da ignorância acerca de Deus, 
da sua Palavra e do seu poder (M t 22.29; cf. I Co 15.12,34). Somente com a 
morte e a ressurreição de Cristo é que as idéias da ressurreição e da imortalidade 
emergiram das sombras do Antigo Testamento para a plena luz da realidade no 
Novo Testamento.

A ressurreição de Cristo trouxe-nos a imortalidade. Ele foi declarado “o 
primeiro da ressurreição dos mortos” —  isto é, as primícias. A ressurreição 
dos salvos tem mais de uma etapa, segundo as Escrituras: “cada um por sua 
ordem”(I  Co 15.23).

A necessidade de sua ressurreição. A morte e a ressurreição de Cristo é o tema 
central da salvação e da justificação da pessoa humana. Cristo, como dizem as 
Escrituras, morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Esse 
é o significado de sua morte e sua ressurreição. Triunfando sobre a morte, por 
meio de sua ressurreição, Ele tornou-se a garantia certeira da vida eterna e da 
ressurreição da imortalidade.

O  amor de Deus pela humanidade perdida fez com que Cristo viesse ao 
mundo e morresse. Ele se humanizou, tendo “nascido de mulher, nascido sob a 
lei”. O  propósito do Pai ao enviar o Salvador para morrer em favor dos homens 
ultrapassa qualquer possibilidade de entendimento da mente humana.

Entretanto, o plano salvífico incluía não só a morte de Cristo. Deus o res- 
suscitou por seu poder, como Paulo afirmou: “... agora Cristo ressuscitou dos 
m ortos” ( I  Co 15.20). Devemos, portanto, ter em mente esse “agora” —  hoje; 
neste momento; no presente — , considerando o “amanhã” da eternidade; e, assim, 
proclamar a ressurreição de nosso Senhor como um fato sempre novo!

A ressurreição de Cristo foi (e é) a suprema e majestosa História dos Evan- 
gelhos e da humanidade. A missão plena do Cordeiro de Deus —  através de seus 
nascimento, vida, morte e ressurreição —  foi fazer a vontade divina e solucionar 
a necessidade humana a partir da salvação. Tudo isso foi possível porque Deus 
o mundo amou!

A negação de sua ressurreição. “ ... alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram 
aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E, congrega- 
dos eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos 
soldados, dizendo: Dizei: Vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o 
furtaram” (M t 28.12,13).

As autoridades religiosas reconheciam o poder do suborno e, em suas práticas 
políticas, aplicavam esta prática condenável em suas atividades, freqüentemente.
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Haviam corrompido a Judas Iscariotes, empregando essa prática e tinham a 
certeza de que aqueles soldados pagãos, por causa de suas naturezas corruptas, 
não declarariam a verdade; antes, haveriam de cooperar com eles.

Tendo Cristo ressuscitado, a guarda romana foi imediatamente aos principais 
sacerdotes (M t 28 .1 1-15) pois os soldados sabiam que estariam em dificuldades 
se tivessem ido diretamente a Pilatos. Sabiam que a ressurreição do Rabi judeu 
influenciaria politicamente o governador romano, e, por isso, foram primeiro aos 
sacerdotes em busca de proteção. Isso prova que não era a guarda do Templo que 
vigiava o túmulo. E sim, a guarda romana.

Provas de sua ressurreição. Sempre foi fácil identificar Jesus, quando Ele andou na 
Terra. Contudo, quando ressuscitou dentre os mortos, em suas várias aparições não 
foi identificado de imediato pelos discípulos. Ele não perdeu a sua individualidade 
e as suas características, porém, agora, agindo sem as limitações que a sua natureza 
humana lhe impunha.

Cristo provou que tinha ressurgido dentre os mortos pelo o seu próprio tes- 
temunho, consubstanciando-o mediante suas aparições. Seguindo a uma ordem 
cronológica, foram dez as aparições do Senhor ressurrecto:

1) Cinco aparições no dia da ressurreição: a María Madalena (Mc 16.9); 
às mulheres, de manhã sedo (M t 28.9,10); aos dois discípulos no caminho de 
Emaús (Lc 24.13-25); a Pedro (Lc 24.34); e aos onze, na noite daquele dia 
(Mc 16.14; Lc 24.36).

2) Mais cinco aparições: aos onze, uma semana depois de ter ressuscitado (Jo 
20.26-31); a sete discípulos junto do mar da Galiléia (Jo 21.1-22); aos onze e a “... 
mais de quinhentos irmãos” (I  Co 15.5-6); a Tiago, irmão do Senhor (I Co 15.7); 
e, finalmente, antes de ser assunto ao Céu, em Betânia e no monte das Oliveiras (Mc 
16.19; Lc 24.50-51; At 1.3,9). Apareceu também a Saulo de Tarso (At 9.3-5, 17; 
22.5-8; 26.12-15; I Co 15.7).

As testemunhas de sua ressurreição, O  próprio Deus e o Espírito Santo são teste- 
munhas da ressurreição de Cristo. Além dEles, os anjos; depois, as mulheres; os 
apóstolos; e os discípulos. O  apóstolo Pedro disse: “... nós somos testemunhas 
acerca destas coisas, nós e também o Espírito Santo” (At 5.32). Paulo declarou 
que, além das testemunhas mencionadas, havia mais de quinhentos irmãos que 
viram o Senhor ressurrecto. Ele afirma que uma minoria já tinha morrido, ha- 
vendo muitos ainda vivos ( I  Co 15.6).

Duas ou três testemunhas já seriam suficientes. Nos melhores tribunais, basta 
uma para estabelecer um assassínio; duas, para alta traição, três, para a execução 
de um testamento; e sete, para um testemunho oral. N o  caso da ressurreição 
Cristo, ela foi testemunhada por mais de quinhentas pessoas!
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S e u  m i n i s t é r i o  c e l e s t ia l

E o período que vai da ressurreição de Cristo ao Estado Eterno. Após a sua 
ressurreição, Ele passou a exercer esse ministério. O  tal período engloba os cerca 
de quarenta dias que antecederam a subida de Cristo ao Céu, durante o qual 
transmitiu “... mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera. 
Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e in- 
falíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarentas dias...” (At 1.2,3).

A ascensão de Cristo. Após ter terminado a sua obra redentora na Terra, Cristo 
regressou ao Céu. Sua ascensão foi marcada pela presença de seus discípulos e dos 
mensageiros celestiais. Dois anjos vestidos de branco da corte divina receberam 
de Deus a missão de acompanhá-lo (At Ι.ΙΟ ,Ι I).

“E levou-os fora, até Betânia; e, levantado as suas mãos, os abençoou. E 
aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu” (Lc 
24.50-51). Jesus, ao subir, levantou as mãos e se despediu dos seus discípulos. 
A missão que recebera do Pai chegara ao fim. Durante a sua vida terrena, Ele 
foi um santuário onde Deus ministrava a favor da humanidade. Mas agora 
Ele está no verdadeiro e eterno Santuário, onde continua ministrando por nós 
perante a face de Deus.

Sua recepção no Céu. “Esse Jesus... foi recebido no céu” (At I . I I ) .  Esta foi a 
mensagem dos dois varões vestidos de branco aos discípulos que se encontravam 
no monte das Oliveiras com seus olhos fixados no céu. Eles confirmaram que 
Jesus tinha sido recebido com honras incomensuráveis na corte celestial.

Sua glorificação. A glorificação de Cristo foi um ato honroso e sem precedente 
na História. N o  Céu, Ele é foi entronizado e coroado pelo Pai. Ao morrer e 
ressuscitar, Jesus completou a missão redentora que do Pai tinha recebido. Deus 
ficou plenamente satisfeito quando à obra redentora consumada por seu Filho, 
que foi pelo Pai assentado no seu próprio trono (M c 16.19; H b  1.3; 12.2; Ap 
3.21; 22.1,3).

“Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um 
pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça 
de Deus, provasse a morte por todos” (H b 2. 9). Cristo encontra-se hoje assentado 
no seu trono de glória, onde o seu governo divino é exercido.

Dois tronos pertencem ao Ungido do Senhor, por direito e por resgate: 
um terrestre, e o outro, celestial. O  terrestre é o trono davídico, que pertence a 
Cristo, a raiz e geração de Davi. Mas os seus compatriotas não permitiram que 
Ele se assentasse nesse trono e reinasse sobre eles: “Não queremos que este reine 
sobre nós” (Lc 19.14). Esse trono, pois, refere-se ao comando de toda a nação
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de Israel; contudo, será ocupado por Cristo, que, através dEle, exercerá seu Reino 
de paz, durante o Mdênio.

O  trono em que Cristo presentemente está assentado, exercendo seu ministério 
celestial, é o trono da majestade, que lhe pertence por direito de filiação divina. 
Nele, Cristo Jesus exerce todo o poder e autoridade no governo do mundo e na 
direção de sua Igreja (M t 28.18; E f 1.20-22).

C o n c l u s ã o

Ao terminar este capítulo, quero enfatizar a importância de o servo de Deus co- 
nhecer mais e mais a doutrina da Cristologia segundo as Escrituras. Aqui vimos alguns 
aspectos do Homem-Deus; e sabemos que Ele “... operou também em presença de seus 
discípulos muitos outros sinais” que não foram escritos (Jo 20.30). “Há, porém, ainda 
muitas outras coisas que Jesus fez; e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem 
ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem” (Jo 21.25).

Mas, ainda enfatizando o que está registrado nas páginas sagradas, vemos 
que Cristo é “... santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais 
sublime do que os céus” (H b 7.26). E estudar sobre Ele é importante, ainda, 
para sabermos sobre:

Sua proeminência no Universo. A Palavra de Deus diz, em Colossenses 1. 15 -18 
e Hebreus 1.3:

O qual é imagem do Deus invisível0 primogênito de toda a criação. Porque nele foram 
criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam 
dominações; sejam principados, sejam potestades: tudo foi criado por ele e para ele. E  ele 
é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Eele é a cabeça do corpo, da 
igreja; é 0 primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência.
O qual, sendo 0 resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e 
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a 
purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da Majestade nas alturas.

A natureza obedece às leis estabelecidas por Deus. O  Universo não ultrapassa 
qualquer limite além daquilo que lhe foi prescrito. Todo esse complexo de seres e 
coisas se encontram orientados e sustentados “pela palavra do seu poder”. Glória 
ao Senhor Jesus!

Cristo é mais sublime do que os céus: “Porque nos convinha tal sumo sacer- 
dote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime 
do que os céus” (H b  7.26). Cristo, nosso Sumo Sacerdote eterno ofereceu-se
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a si mesmo uma única vez (H b  9.28) e “... subiu acima de todos os céus, para 
cumprir todas as coisas” (E f  4.10). Isso significa que a sua imensidade e o seu 
poder são reconhecidos por todos, tanto na esfera humana como na celestial, 
como lemos em I Pedro 3.22: “... havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as 
autoridades, e as potências”.

Sua importância para a Igreja. De acordo com o Novo Testamento, a Igreja surgiu 
primeiro como um organismo vivo. Nesse sentido, ela inclui todos os crentes rege- 
nerados, tirados de todo o mundo entre o primeiro e segundo advento de Cristo. 
Seu alcance é vasto; abrange todos os salvos, do passado e do presente, haja vista 
os que morreram na Terra estarem vivos no Céu (H b 12.23).

A universal assembléia, mística, composta de todos os santos de todas as épocas 
e de todos os lugares —  os que aceitaram Cristo como cabeça —  é um organismo 
vivo, espiritual, que tem Cristo como centro e fonte perene de sua vida. Ele, por 
conseguinte, é e sempre será o fundamento principal do cristianismo.

Algumas filosofias e religiões podem existir sem a presença de seus fundadores: o 
confucionismo existe sem Kung Futsé (Confúcio); o budismo, sem Sidarta Gautama 
(Buda); o islamismo, sem Mohamad (vulgarmente, Maomé); o mormonismo, sem 
Joseph Smith Jr.; a chamada Ciência Cristã, sem Mary Baker Eddy; O  Raiar do 
Milênio (Testemunhas de Jeová), sem Charles Taze Russell, etc. Mas é impossível 
haver cristianismo bíblico sem a Pessoa de Cristo.10

Nossa vitória em Cristo. Ela se dá ocorre por meio de Cristo; não se prende à 
luta física, pois, se assim fosse, seria um fracasso, e não vitória. Alexandre Magno 
conquistou por força e brutalidade o Império Medo-Persa (cf. D n 8.3-8). Ele 
foi, de fato, um hábil guerreiro dentro do contexto humano, porém tudo quanto 
fez e conquistou foi derramando sangue dos outros. Mas Cristo derramou o seu 
próprio sangue em prol da humanidade.

Alexandre o Grande enquanto viveu, conquistou todos os tronos; e o Senhor 
Jesus, na morte e na vida, conquistou o Trono de Glória. Aquele sendo homem 
e servo fez-se deus e senhor. Cristo, que sempre foi Deus e Senhor, desde os 
dias da eternidade, fez-se H om em  e Servo (Fp 2. 6,7). Essa comparação seria 
m uito extensa, mas a conclusão a que chegamos é que o Homem-Deus, após 
realizar a sua obra redentora, recebeu do Pai “um nome que é sobre todo o 
nom e” (Fp 2.9).

Graças à sua vitória sobre o pecado e o poder das trevas, temos nEle “... a 
promessa da vida presente e da que há de vir” (I  Tm  4.8). Agora, em Cristo, “ ... 
todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, 
somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito 
do Senhor” (2 Co 3.17,18). Aleluia!
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Cristo nos faz triunfar, porque Ele é vitorioso em tudo. Ele é “o Leão da 
tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu...” (Ap 5.5). Aqui termino.Toda a minha 
gratidão a Jesus! Amém.

N o t a s  B ib l io g r á f ic a s

1 GRUDEM , W. Manual deTeología Sistemática. Editora Vida, I a. Edição, 2 0 0 1 ,  

p .2 5 8

2 Idem, pp.263-266
3 AWWAD, S. A Terra Santa em Cores (revista), Jerusalém. Ralphot Ltda. 1986, 

pp . 44-48
4 CH AM P LIN, R. N. O NovoTestamento Interpretado— Versículo por Versículo. 

Editora Mílemum. Vol. I: M T  2.1-12, 1982
5 SILVA, Severmo Pedro da. A Vida de Cristo. CPAD, 2a. Edição, 2000, 

p p .4 9 - 5 7

6 Bíblia de Estudo Pentecostal, CPAD, 7a. Impressão, 1998, p p .I6 I6 ,I6 I7
7 JOSEFO, Flávio. História dos Hebreus. Livro III. CPAD, 8a. Edição, 2004 

[Art. 120], ρρ.176-177
8 EnciclopédiaJudaica.VoX.W. Editora e Livraria Sêfer Ltda, 1989, p.73
9 M ED R A N O , R. Pitágoras e seus versos dourados.1993, p. 13
10 BANCROFT, E. H . Teologia Elementar. Editora Batista Regular, 10a Im- 

pressão, 2001, p.97



T e o l o g ia  S ist e m á t ic a  P e n t e c o s t a l168

1) Cite pelo menos três títulos de Jesus Cristo e os diferencie, 
empregando passagens bíblicas.

2) Desde quando Cristo existe? Em que sentido Ele é eterno?
3) Em que consiste a humanidade de Cristo? Até que ponto Ele 

se fez homem?
4) Jesus, como Homem-Deus, possuía alma? Como explicar isso, 

à luz da Bíblia?
5) Mencione pelo menos duas passagens bíblicas que mencionem 

o espírito humano de Jesus.
6) Em que consiste a dupla natureza de Cristo? Ao se fazer Ho- 

mem, Ele deixou de ser Deus?
7) O  que diziam os gnósticos acerca da humanidade e da divin- 

dade de Cristo?
8) Qual é a diferença entre gnosticismo e agnosticismo, sobretudo 

em relação ao que essas duas escolas dizem acerca de Cristo?
9) Escolha a alternativa correta:

a) Os ebionitas consideravam a crença na deidade de Cristo incompatível
com 0 monoteísmo.

b) Os ebionitas consideravam a crença na humanidade de Cristo incompatível
com 0 triteísmo.

c) Os ebionitas consideravam a crença na dupla natureza de Cristo incom-
patível com 0 politeísmo.

d) Os ebionitas consideravam a crença na deidade de Cristo incompatível
com 0 politeísmo.

10) Quem foi Ário, e qual era o seu pensamento acerca de Cristo 
e sua obra?

11) Quais são os atributos que comprovam a deidade de Cristo?
12) Quem foram os magos que visitaram o menino Jesus? E 

o onde o Senhor estava naquele momento, em casa ou na 
manjedoura? Explique a sua resposta.

13) Onde Jesus esteve entre os seus doze e trinta anos?
14) Como era a aparência física de Jesus? Por quê?
15) Em quais regiões o Senhor Jesus desempenhou o seu minis- 

tério terreno?
16) A luz de Efésios 4.11, quais desses ministérios Jesus desem- 

penhou quando veio ao mundo? Cite referências bíblicas.
17) Por que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, 

mas para os salvos é o poder de Deus?
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18) O  que Cristo foi fazer, em espírito, nas partes mais baixas 
da Terra? O  Senhor pregou aos espíritos, para que, crendo 
no evangelho, fossem de lá tirados? Ele tomou as chaves do 
Diabo, lá no Inferno, alçando ali uma grande vitória sobre o 
poder das trevas?

19) O  que significa a expressão “três dias e três noites” em relação 
ao tempo em que o corpo de Jesus permaneceu no túmulo?

20) Por que Jesus, ao ressuscitar, permaneceu durante certo tempo 
na Terra?



C a p í t u l o  4

P n e u m a t o l o g i a  —  a  D o u t r i n a  d o  E s p í r i t o  S a n t o

(ytnlôn/ô tfMentô



este capítulo, trataremos da Pneumatologia, doutrina que se ocupa do 
estudo da Pessoa do Espírito Santo como Deus e integrante da Santíssima 

Trindade. Toda a sua obra, desde a conversão do pecador até a sua ação na vida do 
crente —  batismo com o Espírito, renovação diária, santificação como um processo, 
etc. — , será considerada aqui.

I n t r o d u ç ã o  à  P n e u m a t o l o g ia

Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo quanto a sua deidade, seus atributos, 
obras e operações. O  termo vem de pneuma (gr. “o ar”, “o vento”), cognato do verbo pnéo, 
“respirar”, “soprar”, “inspirar”. Significa, na Bíblia, principalmente o espírito humano, 
que, como o vento, é invisível, !material, dinâmico, potente. Mas pneuma (hb. nutch) diz 
respeito também ao Espírito de Deus, a terceira Pessoa da Trindade.

Quanto aos atos e operações do Espírito Santo no Novo Testamento, na igreja, 
como o Parácleto divino prometido pelo Pai, bem como prometido e enviado 
pelo Filbo, essa parte da doutrina da Pneumatologia é comumente denominada 
Paracletologia.

Para o crente e a igreja, a doutrina do Espírito Santo é altamente prioritária 
e indispensável, uma vez que o próprio título “Espírito Santo” denota regene
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ração, recriação, vivificação, dinamismo, espiritualidade (Jo 6.63; 3.6b; T t  3.5). 
O  mesmo título denota santidade, santificação ( “Santo”).

A  DIVINDADE DO ESPÍRITO SANTO

Acerquemo-nos deste sublime assunto com reverência, santo temor e oração, 
tendo em mente que se trata de um assunto assaz difícil, haja vista o Espírito 
Santo não falar de si mesmo (Jo 16.13). O  eterno Deus, o Pai, revela muito 
de si mesmo nas Páginas Sagradas; de igual modo, o Filho. Mas o divino Con- 
solador, não. Daí tratar-se este assunto de um insondável mistério, do qual 
devemos nos acercar primeiramente pela fé em Cristo (R m  3.27).

A terceira Pessoa da T rindade  não aparece com nomes revelados, como 
o Pai e o Filho, e sim com títulos descritivos das suas natureza e missão 
no m undo, entre os homens, bem como através de seus atos realizados. 
“Espírito  San to” não é rigorosam ente um nome como apelativo, e sim 
um  títu lo  descritivo da sua natureza (E sp írito ) e da sua missão principal 
(Santo), a de santificar-nos nesta dispensação.

Ele habita nos servos do Senhor Jesus. As suas operações, portanto, são mvisí- 
veis, nas profundezas do nosso interior. Todos esses fatos mencionados tomam o 
estudo sobre o Espírito Santo muito difícil, cabendo aqui a pergunta: “Porventura 
alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-poderoso?” (Jó
11.7).

O Espírito Santo, como Deus, age de maneira multiforme. Em I Coríntios 2.4-12, 
o Espírito de Deus é mencionado de modo enfático como devendo ter toda 
primazia em nossas vidas, em nosso meio e em nosso trabalho. O  espírito do 
homem, mencionado no versículo I I ,  só entende as coisas humanas, terrenas, 
naturais (Pv 20.27; 27.19; Jr 17.9). Nossa santificação deve, pois, prevalecer 
em nosso espírito, e daí abranger alma e corpo ( I  Ts 5.23).

N a primeira passagem em apreço, o “espírito do mundo” também é mencionado 
(v. 12), o qual é pecaminoso e nocivo ao cristão. O  aviso sobre isso, na Palavra de 
Deus, é enfático e claro (I  Jo 2.15-17; 5.19; Jo 14.30; 17.14,16).

Seis diferentes “coisas” aparecem na passagem de I Coríntios 2.9-16: ( I )  
as que Deus preparou para os que o amam (v.9); (2) as das profundezas de 
Deus (v. 10); (3) as do homem (v.I I); (4) as de Deus (v.I I); (5) as espirituais 
(v. 13); e (6) as do Espírito de Deus (v. 14). Um a dessas “coisas” alude à esfera 
humana; as demais são da parte de Deus. Isso denota a sua multiforme ação.

Ainda tomando como base o texto de I Coríntios 2.4-14, vemos que o 
Espírito Santo é mencionado juntamente com o Senhor Deus (vv.5,7,9-12,14)
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e o Senhor Jesus Cristo (v.8; também os vv.2,I6), o que já denota a divindade 
do Espírito Santo. Essa sublime verdade da Trindade Santa vê-se também 
através da Bíblia em muitas outras passagens, como I Coríntios 12.4-6.

O s  ATRIBUTOS DIVINOS DO ESPÍRITO SANTO

Onipotência. O  divino Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas (SI
104.30). O  Espírito Santo tem poder próprio. Ê dEle que flui a vida, em suas 
dimensões e sentidos bem como o poder de Deus (SI 104.30; E f  3.16; At 1.8). 
Isso é uma evidência da deidade do Espírito Santo. Ele tem autoridade e poder 
inerentes, como vemos em toda a Bíblia, máxime em o Novo Testamento.

Em I Coríntios 2.4, na única referência (no original) em que aparece o termo 
traduzido por “demonstração do Espírito Santo”, designa-se literalmente uma 
demonstração operacional, prática e imediata na mente e na vida dos ouvintes 
do evangelho de Cristo. E isso ocorre pela poderosa ação persuasiva e convin- 
cente do Espírito, cujos efeitos transformadores foram visíveis e incontestáveis 
na vida dos ouvintes de então, confirmando o evangelho pregado pelo apóstolo 
Paulo ( I  Co 2.4,5).

Era nítido o contraste entre a ação poderosa do Espírito e os métodos secos 
e repetitivos dos mestres e filósofos gregos da época, que tentavam convencer e 
conseguir admiradores e discípulos mediante demonstrações encenadas de re- 
tórica, dialética e argumentação filosófica; isto é, “sabedoria dos homens” (v.5). 
Que diferença faz o evangelho de poder do Senhor Jesus Cristo, o qual “é o 
poder de Deus para a salvação de todo o que crê” (Rm  1. 16)1

Paulo reconhecia que os mestres gregos o superavam em capacidade acadêmica 
e humana (2 Co 10.10; 11.6). Mas a sabedoria, a oratória e a argumentação 
filosófica deles era tão-somente um espetáculo teatral, vazio, que atingia apenas 
os sentidos dos espectadores. N o  apóstolo Paulo, ao contrário, operava, nesse 
sentido, o poder de Deus ( I  Co 2.4,5; Cl 1.29; I Ts 1.5; 2 Co 13.10).

O poder do Espírito Santo, que evidencia a sua deidade, é também revelado em 
passagens como Lucas 1.35, Jó 26.13 e 33.4, Salmos 33.6 e Gênesis 1.1,2. Esse divino 
poder, como já afirmamos, é liberado através da pregação do evangelho de Cristo:

1) N a  conversão dos ouvintes (At 2.37,38).
2) N o batismo com o Espírito Santo para os novos crentes (At 10.44).
3) N a  expulsão de espíritos malignos (At 8.6,7; Lc 11.20).
4) N a cura divina dos enfermos (At 3.6-8).
5) N a  obediência dos crentes ao Senhor (Rm  16.19).
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Onisciência. Esta é mais uma evidência da deidade do Espírito Santo, o qual 
sabe e conhece todas as coisas (I  Co 2 .10 ,11). Isso é um fato solene, mormente 
se considerarmos que Ele habita em nós: “habita convosco, e estará em vós” (Jo 
14.17). A primeira parte dessa declaração de Jesus indica a permanência do Es- 
pírito Santo em nós ( “habita convosco”); e a segunda, a sua presença constante 
dentro de nós ( “e estará em vós”).

Alguém pode habitar numa casa e não estar presente nela em determinada 
ocasião. Porém, o Espírito Santo quer estar sempre presente no crente, como 
uma das maravilhas dessa “tão grande salvação” (H b 2.3).

Aos que amam a Deus, o Espírito Santo revela as infinitas e indizíveis bênçãos 
preparadas para os salvos, já nesta vida, e muito mais na outra (I  Co 2.9,10). 
O  profeta Isaías, pelo Espírito, profetizou essas maravilhas (64.4; 52.15). Os 
demais profetas do Antigo Testamento também tiveram a revelação divina dessas 
coisas miríficas que os santos desfrutarão na glória ( I  Pe I .10-12). O  Espírito 
também revelou aos escritores do Novo Testamento essas maravilhas consola- 
doras, inclusive a Paulo (I  Co 2.10).

Ele é o nosso divino Mestre na presente dispensação da Igreja (I Co 2.13), como 
já estava predito em Provérbios 1.23. Concernente a esta missão do Espírito Santo, 
Jesus declarou: “Esse vos ensinará todas as coisas” (Jo 14.26). O  texto de Lucas 12.12 
também é bastante elucidativo quanto a mais esta ação do Espírito na igreja.

Onipresença. O  Espírito Santo está presente em todo lugar (SI 139.7-10; I 
Co 2.10). Atentemos para duas ênfases contidas nesses textos que evidenciam 
a onipresença do Espírito: “Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde 
fugirei da tua face?” e “O  Espírito penetra todas as coisas, amda as profun- 
dezas de Deus”.

Eternidade. Ele é infinito em existência; sem princípio; sem fim; sem limitação 
de tempo (H b 9.14). Ele estava presente no princípio, quando todas as coisas 
foram criadas (Gn 1.1,2).

Outros atributos. O  Espírito de Deus é denominado Senhor (2 Co 3.16-18); é 
descrito como Criador (Jó 26.13; 33.4; SI 33.4; 104.3; Gn 1.1,2; Ez 37.9,10); 
e é classificado e mencionado juntamente com o Pai e o Filho, o que, claramente, 
é uma grande evidência da sua divindade.

1) N a fórmula doutrinária do batismo nas águas (M t 28.19). Aqui a Bíblia 
não diz “nos nomes”, como se as três Pessoas da santíssima Trindade fossem 
uma só, mas “em nome” —  singular — , distinguindo cada Pessoa existente em 
Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

2) N a invocação da bênção tríplice sobre a igreja (2 Co 13.13).
3) N a doutrina da habitação do Espírito Santo no crente (Rm  8.9).
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4) N a descrição bíblica do estado do crente diante de Deus ( I  Pe 1.2).
5) Nas diretrizes ao povo de Deus (Jd vv.20,2I). Aqui o Espírito Santo é 

mencionado primeiro; em seguida, o Pai; por fim, o Filho.
6) N a  doutrina da unidade da fé cristã (E f  4 .4 -6 ). Aqui tam bém  o 

Espírito  é m encionado em prim eiro lugar, seguido do Senhor Jesus e de 
Deus, o Pai.

7) N a  saudação bíblica às sete igrejas da Asia (Ap 1.4,5).

A PERSONALIDADE DO ESPÍRITO SANTO

O que é personalidade? È o conjunto de atributos de várias categorias que 
caracterizam uma pessoa. N o  seu aspecto psíquico, a personalidade consiste de 
intelecto, sensibilidade e vontade. Os três são também chamados de inteligência, 
afetividade e autodeterminação.

N o  Espírito Santo vemos essa triplicidade de atributos da personalidade, a 
saber: intelecto: “ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus” 
( I  Co 2 .1 1); sensibilidade: “E não entristeçais o Espírito Santo de Deus” (E f
4.30); e vontade: “[O Espírito] repartindo particularmente a cada um como 
quer” ( I  Co 12.1 1) e “a intenção do Espírito” (R m  8.27). Como membro da 
unidade trina de Deus, o Espírito Santo é, pois, uma Pessoa.

O  fato de o Espírito ser um com Deus, com Cristo e, ao mesmo tempo, 
distinto dEles é parte, como já dissemos, do grande e insondável mistério da 
Trindade Santa para a mente humana. O  Espírito de Deus não é tão-somente uma 
influência, um poder, uma energia, uma unção —  como os heréticos concluem 
por si e assim ensinam — , mas uma Pessoa divina e real.

Do Espírito Santo como o Consolador divino está escrito que Ele veio para 
estar conosco em lugar de Jesus. Ora, Jesus é uma Pessoa divina e real; para subs- 
tituir uma tal Pessoa, só outra Pessoa do mesmo quilate divino (Jo 16.6,7).

Em João, Jesus refere-se ao Espírito Santo empregando o pronome pessoal 
e determinativo “Ele” —  ekeinos ( 14.26, 15.26 e 16.8,13,14). Por sua vez, o di- 
vino Espírito Santo chama-se a si mesmo de “Eu” (At 10.19,20). E isso é uma 
irrefutável e inegável evidência da sua personalidade.

Atos do Espírito Santo. Não podemos falar da Pessoa do Espírito Santo sem 
mencionar o livro de Atos dos Apóstolos, cujo título mais apropriado deveria 
ser Atos do Espírito Santo. Este é um livro-chave no estudo da Pneumatologia. 
Quem pretende entender essa matéria não pode deixar de estudá-lo, haja vista o 
que está escrito em Atos 1.2: “até ao dia em que foi recebido em cima, depois 
de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera”.
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M uitos dos exemplos citados neste capítulo procedem do livro de Atos
dos Apóstolos. Vejamos de maneira resumida como a terceira Pessoa da
T rindade agia nos tempos da igreja primitiva, tom ando como base os 28 
capítulos desse livro:

1) Capítulo I —  A promessa do Espírito Santo (vv.4,5).
2) Capítulo 2 —  O derramamento do Espírito Santo (vv. I -4).
3) Capítulo 3 —  milagres pelo Espírito Santo (vv.8-I0).
4) Capítulo 4 —  ousadia pelo Espírito Santo (vv.29-3I).
5) Capítulo 5 —  a deidade do Espírito Santo (vv.3,4).
6) Capítulo 6 —  trabalho no poder do Espírito Santo (vv.2-5).
7) Capítulo 7 —  pregação inspirada pelo Espírito Santo (vv.5I,55).
8) Capítulo 8 —  expansão da igreja pelo Espírito Santo (vv .I-8 ,I5- 

17,39).
9) Capítulo 9 —  conversão pelo Espírito Santo (vv.I-6,3I).
10) C ap ítu lo  10 —  Céu ab erto  para  salvar pelo  E sp írito  San to  

(w. 19,20,44).
11) Capítulo I I  —  salvação para todos pelo Espírito Santo (vv .II-I4).
12) Capítulo 12 —  livramento pelo Espírito Santo (vv.5-I I).
13) C apítu lo  13 —  obra m issionária dirig ida pelo E sp írito  Santo 

(vv.2-9,52).
14) Capítulo 14 —  confirmação da obra pelo Espírito Santo (vv.2I-27).
15) Capítulo 15 —  assembléia de líderes sob o Espírito Santo (vv.8,28).
16) Capítulo 16 —  prisão desfeita pelo Espírito Santo (vv.23-34).
17) Capítulo 17 —  avanço incessante da igreja pelo Espírito  Santo 

(w.22-30).
18) C apítu lo  18 —  liderança da igreja através do E sp írito  Santo 

(w.9-11,21-23).
19) Capítulo 19 —  demonstração de poder pelo Espírito Santo (w .2,11-20).
20) Capítulo 20 —  revelação concedida pelo Espírito Santo (vv.22-3I).
21) Capítulo 21 —  previsão de fatos pelo Espírito Santo (vv.4,I I).
22) Capítulo 22 —  presença constante do Espírito Santo (vv.6-30).
23) Capítulo 23 —  proteção contínua do Espírito Santo (vv. 10-24,35).
24) Capítulo 24 —  coragem contínua pelo Espírito Santo (vv.I0-I6).
25) Capítulo 25 —  convicção total pelo Espírito Santo (vv.6-12,23-26).
26) Capítulo 26 —  heroísmo pelo Espírito Santo (todo o capítulo).
27) Capítulo 27 —  consolação pelo Espírito Santo (vv.9,10,21-25,35).
28) Capítulo 28 —  progressão da igreja pelo Espírito Santo (vv.23-3I).
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T e r c e ir a  P e s s o a  d a  T r i n d a d e

Deus é uno e, ao mesmo tempo, triúno (Gn 1.1,26; 3.22; 11.7; D t 6.4; I Jo
5.7). O  Pai, o Filho e o Espírito são três divinas e distintas Pessoas. São verdades 
bíblicas que transcendem a razão humana e as aceitamos alegremente pela fé. A 
fé em Deus deve preceder a doutrina ( I  Tm 4.6).

Se a unidade composta do homem —  espírito, alma e corpo —  continua 
como um fato inexplicável para a ciência e para os homens mais sábios e santos, 
quanto mais a triunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo!

As três divinas Pessoas da Trindade são co-eternas e iguais entre si. Mas, 
em suas operações concernentes à criação e à redenção, Deus, o Pai, planejou 
a criação de tudo (E f  3.9); Deus, o Filho, executou o plano, criando (Jo 1.3; 
Cl L I 6; H b  1.2; 11.3); e Deus, o Espírito Santo, vivificou, ordenou, pôs 
tudo, todo o universo, em ação: desde a partícula infinitesimal e invisível até 
ao super-macroscópico objeto existente (Jó 33.4; Jo 6.63; G1 6.8; SI 33.6; 
T t  3.5). O u seja, o Pai domina, o Filho realiza, e o Espírito Santo vivifica, 
preserva e sustenta.

N a redenção da humanidade, o Pai planejou a salvação, no céu; o Filho 
consumou-a, na terra; e o Espírito Santo realiza e aplica essa tão grande salvação 
à pessoa humana. Entretanto, num exame cuidadoso da Bíblia vemos que, em 
qualquer desses atos divinos, as três Pessoas da Trindade estão presentes.

Uma tentativa de definição do trino Deus é: Deus Pai é a plenitude da di- 
vindade invisível (Jo I .1 8). Deus Filho é a plenitude da divindade manifesta (Jo
I .I - I7 ) .  Deus Espírito Santo é a plenitude da divindade operando na criatura 
( I  Co 2.12-16).

Para os sentidos físicos do homem, por condescendência de Deus, vemos 
as três Pessoas da Trindade no batismo de Jesus. O  Pai eterno falou do céu, o 
Espírito Santo desceu em forma visível de pomba —  uma alegoria — , e o Filho 
estava sendo batizado no rio Jordão, para cumprir toda a justiça (M t 3.16,17).

A  a t u a ç ã o  d o  E s p ír it o  S a n t o  a  p a r t i r  d o  P e n t e c o s t e s

A Palavra de Deus alerta, em Rom anos 1.23-26, quanto a mudanças in- 
devidas e seus resultados funestos para a igreja. Daniel menciona “mudanças” 
como uma das características do tem po do Anticristo. Essas mudanças são 
muitas e injustificáveis, como a teologia da libertação, o culto da prosperidade, 
além de um elevado número de fatos e eventos registrados na Bíblia transformados 
em doutrina pelos falsos mestres.
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Em 2 Coríntios 4.2, lemos sobre o perigo da falsificação da Palavra de Deus e 
o que devemos fazer para não sermos enganados: “antes, rejeitamos as coisas que, 
por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra 
de Deus; e assim recomendamos à consciência de todo homem, na presença de 
Deus, pela manifestação da verdade”.

H á um padrão bíblico para a igreja (2T m  1.13; H b 8.5). E os que a edificam 
devem atentar para o que está escrito em I Coríntios 3.10: “Segundo a graça de 
Deus que foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica 
sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre ele”, pois a obra de cada um se 
manifestará (v. 13). Cuidado, os edificadores da igreja; os que fazem discípulos 
para o Senhor (M t 28.19).

Existem quatorze palavras-chaves —  ou frases — , em Atos 2, que marca- 
ram o primeiro Pentecostes, indicando fatos que devem acompanhar a verda- 
deira ação do Espírito Santo através dos tempos: “Pentecostes” (v.I); “todos” 
(vv. 1,4,17,21,39,43,44); “reunidos” (v.I); “céu” (v.2); “som” (v.2); “vento” 
(v.2); “casa” (v.2); “línguas” (v.3); “fogo” (v.3); “cheios” (v.4); “nações” (v.5); 
“zombaria” (v. 13); “Pedro” (v. 14); e “Palavra de Deus” (vv. 16-36).

Meditemos, pois, nessas palavras, tendo em mente o contexto do primeiro 
derramamento pentecostal, e comparemos isso com o que ora ocorre em nosso 
meio.

O significado de Pentecostes. Em Levítico 23, Deus estabeleceu sete festas sagradas 
para Israel observar, as quais prefiguravam, de antemão, todo o curso da história 
da igreja. Essas festas sagradas falam também do caráter alegre que caracterizaria 
a igreja, pois festa pressupõe alegria. E Jesus sempre foi um homem alegre, apesar 
de viver à sombra da horrenda cruz!

Das sete festas sagradas de Israel, a quarta era a de Pentecostes (Lv 23.15,16), 
também chamada de Festa das Semanas (D t 16.10) e Festa das Colheitas (Ex 
23.16). A Festa de Pentecostes ocorria no terceiro mês, Sivã, e durava um dia —  
dia 6 de Sivã, mês que corresponde mais ou menos ao nosso junho.

A Festa de Pentecostes era precedida de três outras festas conjuntas: Páscoa: 
14 de Abibe (um dia); Pães Asmos: de 15 a 22 de Abibe (sete dias); Primícias: 
16 de Abibe (um dia). As três levavam oito dias e eram celebradas no mês de 
Abibe, o primeiro do calendário sagrado de Israel. O  primeiro mês do calen- 
dário civil eraTisri, que corresponde mais ou menos ao nosso outubro.

Três outras festas seguiam o Pentecostes: Trombetas: em I o deTisri (um dia); 
Tisri era o início do ano civil de Israel; Expiação: em 10 deTisri (um dia), “o 
grande dia da Expiação”; eTabernáculos: de 15 a 21 deTisri (sete dias). Essas 
três últimas festas eram todas celebradas num mesmo mês (Tisri).
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Pentecostes era a festa central das sete que o Senhor determinou para Israel 
observar, conforme Levítico 23. Ou seja, eram realizadas três festas antes de 
Pentecostes, e três, depots (3 + 1 + 3 ). Isso fala da importância do batismo com 
o Espírito Santo para a igreja, e do equilíbrio espiritual que resulta dele.

Ninguém sabe, ao certo, o dia do Natal de Cristo, nem o da sua morte, porém 
todos sabem o dia da sua ressurreição (primeiro dia da semana), bem como o dia de 
Pentecostes (qüinquagésimo dia após as Primícias). Depois das Primi cias, contavam- 
se sete semanas, vindo a seguir o dia de Pentecostes (7x7 semanas+I dia=50 dias). 
Há, pois, uma profecia típica na Festa de Pentecostes, que falava da ressurreição de 
Cristo (Lv 23.15; I Co 15.20). Isso mostra também que sem Páscoa —  isto é, o 
Cordeiro de Deus morto e ressurreto —  não teríamos Pentecostes!

Mas faz-se necessário explicar a profecia típica da Festa de Pentecostes. N a 
festa das Primícias era movido perante o Senhor um molho (um feixe) de espigas 
de trigo (Lv 23.10 ,11). N a Festa de Pentecostes eram movidos perante o Senhor 
dois pães de trigo (Lv 23.15-17). Isso falava da igreja, que seria composta de 
judeus e gentios —  formando um só corpo, o Corpo de Cristo (E f 2.14; Jo
11.52). Quanto ao feixe de espigas, isso fala de união, mas os pães vão além: 
representam unidade (E f 4.3). Num a espiga, como é fácil verificar, os grãos estão 
presos a ela, mas distintos uns dos outros.

Comparemos o trigo de Josué 5.10-12 com o de João 12.24. N um  feixe 
de espigas, os grãos estão simplesmente presos à espiga, mas distintos uns dos 
outros. N um  pão é diferente: o trigo é o mesmo, enquanto os grãos passaram 
por um multiforme processo, formando agora um todo —  um corpo único. O  
derramamento pentecostal fez isso na formação da igreja, conforme lemos em 
Atos 2, e quer continuar fazendo o mesmo hoje.

Todos reunidos. As palavras “to d o ” e “todos” aparecem diversas vezes em 
Atos, especialmente no capítulo 2 (vv. 1 ,4 ,17,21,39,43,44). Como o vocá- 
bulo “todos” é inclusivo, todos os salvos são candidatos ao batismo com 
o Espírito Santo. Observe, contudo, que a salvação não é o batismo com 
o Espírito Santo; este deve seguir-se à salvação. Os discípulos do Senhor, 
juntamente com as mulheres —  M aria e outras (At 1 .13,14) —  já eram 
salvos antes do dia de Pentecostes.

A Palavra de Deus elimina qualquer dúvida nesse sentido. Em Atos 2.38,39, 
fica claro que o batismo com o Espírito Santo é destinado a pessoas salvas, 
membros do corpo de Cristo. Retrocedendo um pouco na leitura, vemos a ên- 
fase: “sobre meus servos e minhas servas” (v. 18). E Paulo perguntou aos varões 
de Éfeso: “Recebestes vós já o Espírito Santo quanto crestes?” (At 19.2), numa 
demonstração de que o revestimento de poder é subseqüente à experiência do



T e o l o g ia  S ist e m á t ic a  P e n t e c o s t a l182

novo nascimento. Por isso, Jesus salientou que o mundo não pode receber o 
Espírito de Deus (Jo 14.17).

Em Atos 2.1, está escrito: “Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam 
todos reunidos no mesmo lugar”. Isso mdica não somente união, mas unida- 
de no Espírito Santo (cf. v.4). Acabaram-se as discordâncias, as contendas, as 
divergências pessoais em torno das coisas de Deus, e todos estavam ali, juntos, 
reunidos. Mentalizemos, pois, João, Pedro, Tomé, unidos...

Um som vindo do céu. N o  dia do prometido derramamento de poder celestial, 
a Palavra de Deus diz que veio do céu um som como de um vento (At 2.2). O 
que está ocorrendo atualmente em sua vida, em sua igreja, em seu movimento 
religioso? Isso tudo vem mesmo do céu? O u vem simplesmente dos homens? 
Leia Jeremias 17.9. Ou vem do astuto Enganador? Ê importante que reflitamos 
sobre a origem daquilo que sentimos. O  verdadeiro revestimento de poder do 
Espírito vem do Alto (Lc 24.49; At 11.15), mas a Palavra de Deus nos alerta 
quanto a “outro espírito” (2 Co II .4 ) .

Observemos que o Espírito Santo veio primeiramente como um som. Um 
som para despertar os dormentes; para acordar do sono espiritual. U m  som 
para alertar de perigo; para avisar. Um  som para convocar para o trabalho; para 
reunir ( I  Co 14.8). U m  som para a igreja louvar a Deus, com “música de Deus” 
( I  Cr 16.42; Cl 3.16).

O  som que veio do céu era como de um vento. Isto é, não houve vento natural 
de fato, e sim algo semelhante a seus efeitos sonoros, circundantes e propulsores. 
O  que isso representa?

1 ) 0  vento fala de força impulsora, como nas velas dos barcos, nos moinhos, etc.
2) O  vento separa a palha do grão (SI 1.4; M t 3.12); o leve do pesado.
3) O  vento move e movimenta água, árvores.
4) O  vento fertiliza, levando o pólen, a vida (Cl 4.16; Jo 3.5,8).
5) O  vento limpa árvores, campos, etc.
6) O  vento não tem cor: favoritismo, individualismo, discriminação.
7) O  vento não pertence a um clima único; é universal.
8) O  vento move-se continuamente (cf. Ec 1.6; Gn 1.2).
9) O  vento não tem cheiro, mas espalha perfume; aqui é importante refletir 

sobre o papel do Altar do Incenso, no Tabernáculo. Ver também 2 
Coríntios 2.14,15.

10) O  vento, quando se move, é infalivelmente sentido, notado.
11) O  vento refresca e suaviza no calor.
12) O  vento —  o ar —  alimenta e vivifica (pulmões, a vida orgânica). Em 

Ezequiel 37.8-10, naquela visão que Deus deu ao profeta sobre um vale



183Pneumatologia —  a Doutrina do Espírito Santo

de ossos secos, vemos nos corpos: ossos, nervos, carne, pele, mas não 
vida, até que o Espírito assoprou sobre eles. Aleluia! H á muitos crentes 
por aí que têm de sobra “ossos, nervos, carne e pele”, porém falta-lhes 
a vida abundante do Espírito.

13) O  vento é misterioso (Jo 3.8).
Cabe aqui um aviso: devemos ter cuidado com as falsificações, isto é, os ventos 

nocivos, que não provém do Espírito de Deus (M t 7.25; E f  4.14).
A casa ficou cheia. O  som como de um vento veemente e impetuoso encheu 

toda a casa (At 2.2). Aquele primeiro derramamento do Espírito ocorreu numa 
residência, numa casa de família. Isso leva-nos a refletir sobre o importante papel 
da família cristã cheia do Espírito Santo, para a igreja.

A família, como primeira instituição divina na terra, foi o meio pelo qual 
Deus iniciou o ciclo da história humana. Foi por meio dela, ainda, que Ele fundou 
a nação que traria o Messias ao mundo. E, por fim, o Senhor serviu-se de uma 
família para que dela nascesse o Messias.

E devido a grande importância que a família tem para todos e para tudo na 
face da terra que o Inimigo —  com todas as suas hostes —  luta para destruí-la, 
inclusive dentro da igreja. Mas observemos como Deus cuida da família:

1) Em Atos 2 .17 , vemos que todos os m em bros da fam ília estão 
incluídos na prom essa pentecostal: “vossos filhos e vossas filhas, vossos 
jovens e vossos velhos”.

2) Antes de julgar o mundo com um dilúvio, Deus proveu salvação para 
Noé e toda a sua família (Gn 6.18).

3) Em Exodo 12.3,4, vemos que o Senhor instruiu cada família a tomar 
um cordeiro para si. N a noite em que Ele julgou os egípcios, os israelitas foram 
milagrosamente salvos pelo sangue do cordeiro.

4) N a expressão “serás salvo tu e tua casa” (At 16.31) vemos a promessa 
de Deus para os chefes de família.

Línguas como que de fogo. O  texto de Atos 2.3 mostra que línguas como que de 
fogo foram repartidas. O  verdadeiro Pentecostes tem algo para se ouvir do céu 
( “veio do céu um som”); para se ver do céu ( “foram vistas por eles línguas”); e 
para repartir, também vindo do céu (“línguas repartidas”).

Línguas estranhas seguem-se ao derramamento do Espírito; não o precede —  
“Foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas” (At 2.4). 
Línguas, no derramamento pentecostal, indicam o evangelho falado, pregado, cantado, 
comunicado. Porém, são línguas “como que de fogo”, e não língua de flores.

Vários dons do Espírito Santo são exercidos através da língua, da fala. Deus 
usou as línguas estranhas como sinal externo do batismo com o Espírito Santo,



T e o l o g i a  S i s t e m á t i c a  P e n t i  c o s t a l184

para demonstrar sua inteira posse e controle da nossa língua, ao batizar-nos (Tg
3.8). Mediante a comparação dos textos de Atos 2.4, 10.44-46 e I I .  15, vemos, 
pela lei da primeira referência, que as línguas estranhas são a evidência física inicial 
do batismo com o Espírito Santo.

As línguas estranhas são apresentadas, também, como um dos dons do 
Espírito Santo ( I  Co 12.10,30). Quando comparamos as passagens de Atos 
2.17 e 19.6, vemos que os dons espirituais podem ser concedidos por Deus no 
momento do batismo com o Espírito. Como foi o seu batismo? Como você foi 
ensinado sobre essas coisas da Bíblia?

Essas línguas são “como que de fogo”, isto é, fogo sobrenatural, celestial, e 
não fogo estranho. Vejamos a aplicação espiritual desse ״ fogo do céu”:

1) O  fogo alastra-se, comunica-se.
2) O  fogo purifica. Contra a impureza espiritual, a principal força é o Espírito 

Santo.
3) O  fogo ilumina. E o saber; o conhecimento das coisas de Deus.
4) O  fogo aquece. A igreja é o corpo de Cristo. Todo corpo vivo é quente.
5) O  fogo, para queimar bem, depende muito da madeira; se é boa ou ruim.
6) O  fogo tanto estira o ferro duro, como a roupa macia.
7) Foi o fogo do céu que fez do Templo de Salomão a Casa de Deus (2 Cr 

7.1; I Co 3.16).

“Quem nasce sob o fogo não esmorece sob o sol”.
Cheios do Espirito Santo. A caixa dágua, quanto mais cheia e mais alta, mas 

pressão e peso tem! Observe que, no dia de Pentecostes, não somente os crentes 
foram cheios, mas também o ambiente: a casa (At 2.2). Os símbolos e figuras 
manifestos ali falam de poder, como fogo e vento. Cheios do Espírito, usufruí- 
mos o poder, a energia e a força, mesmo não sabendo definir plenamente essas 
gloriosas manifestações do Espírito (cf. Jo 3.8).

As nações. N o  dia de Pentecostes, vemos que as nações estavam presentes (At
2.5). Jesus já havia feito a declaração sobre isso, em Atos 1.8. E aqui devemos 
refletir sobre evangelização e missões (Mc 16.15), obras que devemos fazer im- 
pulsionados pelo poder do Espírito Santo. Não há como negar aqui a realidade de 
que o verdadeiro movimento pentecostal terá de ser um movimento missionário, 
nacional e mundial!

O  verdadeiro movimento pentecostal, missionário, ora pelas missões; contribui 
para as missões; promove as missões! E um movimento que vai ao campo mis- 
sionário. A igreja que não evangeliza, muito breve deixará de ser evangélica. Por
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isso, devemos encarar com amor e responsabilidade, sob a orientação do Espírito, 
a obra da evangelização à nossa volta, levando sempre em conta o fenômeno da 
transculturação relacionado com Missões.

A pregação da Palavra de Deus. D iante da manifestação do Espírito de Deus 
no dia de Pentecostes, muitos zombaram, dizendo: “Estão cheios de m osto” 
(At 2 .13). Esses zom badores não eram pessoas ímpias, e sim religiosas.

Hoje não acontece a mesma coisa? H á muitos zombadores e críticos religiosos. 
A Palavra de Deus afirma que, no último tempo haveria escarnecedores (Jd v. 18). 
E, quando não aparece um Judas Iscariotes do lado de dentro da igreja, surge um 
Pilatos do lado de fora, ainda se defendendo (M t 27.24). Não obstante, devemos 
continuar a fazer, como Jesus, a obra que Deus nos confiou, pois sempre haverá 
críticos e zombadores.

Pedro, então, cheio do Espírito Santo, pôs-se em pé e, além de dar uma res- 
posta aos zombeteiros, pregou a Palavra de Deus (At 2.14,15). Reflitamos sobre 
este homem de Deus. Quem era Pedro antes do Pentecostes? Depois daquele 
dia em que o poder do Espírito desceu sobre ele, nunca mais foi o mesmo! Daí 
para a frente ele jamais mudou (I  Pe I .I-5 ; 2,4).

A teologia modernista, liberalista e especulativa está permeando o mundo. 
Que, à semelhança de Pedro, coloquemo-nos em pé e, pelo poder do Espírito, 
respondamos às suas críticas infundadas, pregando o evangelho. Qual foi, 
então, a resposta de Pedro? Ele disse: “isto é o que foi dito pelo profeta Joel”. 
Observemos que a primeira pregação da igreja foi pura exposição da Palavra 
de Deus (At 2.16-36).

Nossos ministério e congregação experimentam um abundante e poderoso 
ministério da Palavra? E a pregação e o ensino pentecostal devem ter “endereço” 
certo: o coração do ouvinte —  “E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu 
coração” (At 2.37).

H á atualmente um esvaziamento da Palavra de Deus no púlpito  de 
inúmeras igrejas. O  tempo que deveria ser da Palavra do Senhor é ocupado 
por música e canto profissionais —  não o genuíno louvor —  e atividades 
sociais, restando alguns m m utos para a pregação da Palavra de Deus. Daí o 
elevado número de “retardados espirituais” nessas igrejas. Como está a sua 
igreja, em particular?

E preciso vigilância com os chamados hinos especiais duplos e triplos de canto- 
res, conjuntos e corais. Vemos, em Exodo 30.34-38 e 2 Crônicas 29.27, como são 
necessários equilíbrio e dosagem na adoração a Deus. Considere, aqui, o texto de I 
Coríntios 14.40 à luz da expressão “porão em ordem”, relacionada com o holocausto 
ao Senhor (Lv 1.7,8,12).
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Como manter 0 poder do Espirito. H á algumas coisas que ocorreram no primeiro 
Pentecostes que trazem à tona as condições da nossa parte para usufruirmos o 
verdadeiro poder pentecostal em nossos dias:

1) Obediência à vontade do Senhor (Lc 24.49; At 1.12-14). A desobedi- 
ência é um entrave à operação divina em nossa vida (At 5.32).

2) União e unidade entre os crentes (At L I 4; 2.1; E f 4.3). Imaginemos 
João, Pedro, Tomé e outros, em conjunto com as mulheres, com as suas diferenças, 
todos reunidos...

3) Oração perseverante e unânime (At I .I4 ).

Mas, além de valorizarmos tais condições, que possibilitam o usufruto do 
poder do Espírito, não podemos ignorar a importância de o conservarmos. N a 
Lei havia apagador de fogo (Ex 25.38), mas na Graça, não (M t 12.20; I Ts
5.19)! Nesta última referência, a mensagem para nós é clara: “Não apagueis o 
Espírito” (ARA), como temos enfatizado ao longo desta obra.

A conservação do poder do Espírito Santo vem pela constante renovação 
espiritual do crente. Em Tito  3.5 está escrito que a regeneração é seguida da 
renovação (cf. At 4.8,31; 6.5; 7.55; 11.24; 13.9,52; Rm  12.2; 2 Co 4.16; E f 
4.23; 5.18; Cl 3.10). A vida espiritual renovada também recebe destaque no livro 
de Salmos (92.10; 103.5; 104.30; 119.25,37,40,50,88,93,97,154,156,159). Se 
não atentarmos para a necessidade da contínua renovação espiritual, corremos o 
risco de “terminar na carne” (G1 3.3).

M i n is t r a ç õ e s  d o  E s p ír it o  a o  c r e n t e

Em razão de suas operações dinâmicas (Gn 1.2), o Espírito Santo é mais 
mencionado no Antigo Testamento como “Espírito”. Já no Novo Testamento, 
Ele é mais citado como “Espírito Santo”, o que destaca seu principal ministério 
na igreja: santificar o crente. Essa distinção de oficio do Espírito Santo no Antigo 
e Novo Testamento é claramente percebida em 2 Coríntios 3.7,8. O  versículo 8 
assevera: “Como não será de maior glória o ministério do Espírito?”

O novo nascimento pelo Espírito (Jo 3,3-8). O  novo nascimento abrange a re- 
generação e a conversão, que são dois lados de uma só realidade. Enquanto a 
regeneração enfatiza o nosso interior, a conversão, o nosso exterior. Quem diz ser 
nascido de novo deve demonstrar isso no seu dia-a-dia. A expressão “de novo” 
(v.3), de acordo com o texto original, significa “nascer do Alto, de cima, das 
alturas”. Isto quer dizer que se trata de um nascimento espiritual realizado pelo
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Espírito Santo. O  homem natural, portanto, desconhece esse novo nascimento
(vv.4-12; Jo 16.7-11 ;T t 3.5).

A habitação do Espirito no crente (Jo 14.16,17; Rm  8.9). N o  Antigo Testamento, 
o Espírito agia entre o povo de Deus (Ag 2.5; Is 63.1 Ib), mas com o advento de 
Cristo e por sua mediação, o Espírito habita no crente (Jo 20.21,22). Este privilégio 
é também reafirmado em I Coríntios 3.16; 6.19; 2 Coríntios 6.16; e Gaiatas 4.6.

O testemunho do Espirito de que somos filhos de Deus (Rm  8.15,16). Esse testemunho 
é uma plena convicção produzida no crente pelo Espírito Santo de que Deus é o 
nosso Pai celeste (v. 15) e de que somos filhos de Deus: Ό  mesmo Espírito testifica... 
que somos filhos de Deus” (v. 16). E, pois, um testemunho objetivo e subjetivo, da 
parte do Espírito Santo, concernente a nossa salvação em Cristo.

Afiépeb Espirito Santo para a salvação. È a vida de fé (Rm I.17), “pelo Espírito” (G1
5.5). Tal fé, segundo Atos 11.24, procede do Espírito, a fim de que o crente per- 
maneça fiel por meio da manifestação do fruto do Espírito (G1 5.22b). Uma coisa 
decorre da outra. Os heróis de Hebreus 11 venceram “pela fé”, porque o Espírito a 
supria (2 Co 4.13; H b 10.38).

A santificação posicionai do crente. A santificação sob este aspecto é perfeita e 
completa “em Cristo”, mediante a fé. Ela ocorre por ocasião do novo nascimen- 
to (I  Co 1.2; H b  10.10; Cl 2.10; I Jo 4.17; Fp I .I) , sendo simultânea com a 
justificação “em Cristo” (I  Co 6 .11; G1 2.17a).

O batismo “do”ou “pelo”Espírito Santo ( I  Co 12.13; G13.27; Rm  6.3). Este batismo 
“do” ou “pelo” Espírito é algo tão real, apesar de ser espiritual, que a Bíblia o 
denomina como “batismo”. Em todo batismo, é evidente, há três pontos inerentes: 
um batizador; um batizando; e um meio em que o candidato é imerso.

O batismo “com” ou “no” Espírito Santo (At 1.4, 5, 8; 2.1-4; 10.44-46; 11.16; 19.2-6). 
A evidência física desse glorioso batismo são as línguas sobrenaturais faladas pelo 
crente conforme o Espírito concede. È uma ministração de poder do Alto pelo 
Espírito, provida pelo Pai, mediante o Senhor Jesus (Jo 14.26; At 2.32,33). Como 
esse assunto merece um tópico à parte, o analisaremos abaixo.

N o batismo pelo Espírito Santo, o batizador é o Espírito de Deus ( I  Co 
12.13); o batizando é o novo convertido; e o elemento em que o recém-convertido 
é imerso, a Igreja, como corpo místico de Cristo ( I  Co 12.27; E f  1.22, 23). 
Portanto, o Espírito Santo realiza esse batismo espiritual no momento da nossa 
conversão, inserindo o crente na Igreja (M t 16.18). Logo, todos os salvos são 
batizados “pelo” Espírito Santo para pertencerem ao corpo de Cristo —  a Igreja, 
mas nem todos são batizados “com” ou “no” Espírito.

A santificação progressiva do crente ( I  Pe 1.15,16; 2 Co 7.1; 3.17,18). Essa 
verdade é declarada no texto original de Hebreus 10.10,14. N o  versículo 10,
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a ênfase recai sobre o estado ou a posição do crente —  santo: “Temos sido 
santificados”. O  versículo 14, no entanto, não só reafirma o estado anterior, 
“santo”, como declara o processo contínuo de santificação em nosso viver aqui 
e agora proveniente de tal posição: “sendo santificados”.

A oração no Espirito (Rm  8.26, 27; E f  6.18; Jd v.20; Zc 12.10; I Co 14.14,
15). Esta ministração do Espírito no crente, capacita-o a orar, inclusive a inter- 
ceder por outros. Logo, só podemos orar de modo eficaz se formos assistidos e 
vivificados pelo Espírito Santo. A “oração no Espírito” de que trata Judas, no 
versículo 20, refere-se a essa capacidade concedida pelo Espírito.

O Espirito Santo como selo e penhor (2 Co 1.22; E f I .I3 , 14; 4.30; 2 Co 5.5). 
Devemos observar que, nos tempos bíblicos, o selo era usado para designar a 
posse de uma pessoa sobre algum objeto ou coisa por ela selada. Por conseguinte, 
indicava propriedade particular, segurança e garantia. Este selo, portanto, não é 
o batismo com o Espírito Santo, mas a habitação do Espírito no crente, como 
prova de que o mesmo é propriedade particular de Deus.

Juntamente com o selo é mencionado o “penhor da nossa herança” (E f I .I4 ). 
De modo semelhante ao selo, o penhor era o primeiro pagamento efetuado na 
aquisição de uma propriedade. Mediante esse “depósito”, a pessoa assegurava 
o objeto como sua propriedade exclusiva. Assim, o Senhor deu-nos o Espírito 
Santo, como garantia de que somos sua propriedade exclusiva e intransferível. O  
Senhor Jesus “investiu” em nós imensuráveis riquezas do Espírito como penhor 
ou garantia de que muito em breve Ele virá para levar para Si sua propriedade 
peculiar, a Igreja de Deus (T t 2.14).

A unção do Espírito para 0 serviço. Jesus, nosso exemplo, foi ungido com o Espí- 
rito Santo para servir (At 10.38; Lc 4.18,19). Assim também a igreja recebeu 
a unção coletiva do Espírito (2 Co 1.21,22), mas alguns de seus membros são 
individualmente ungidos para ministérios específicos, segundo os propósitos de 
Deus. Vejamos a unção do Espírito sobre o crente, conforme I João 2.20,27.

1) “Tendes a unção do Santo”. Esta unção santifica e separa o crente para 
o serviço de Deus.

2) “E sabeis tudo”. Também proporciona conhecimento das coisas de Deus 
em geral.

3) “Fica em vós” (v.27). Ê permanente no crente.
4) “Unção que vos ensina todas as coisas” (v.27). E didática, pois possibilita 

ensino contínuo das coisas de Deus.
5) “E verdadeira” (v.27). Não falha, pois procede da verdade, que é Deus.
6) “E não é mentira” (v.27). È sem dolo; sem falsidade. È possível que houvesse 

entre certos líderes daqueles dias uma falsa unção, que imitava a verdadeira.
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N a conclusão de 2 Coríntios 3, prorrompe jubiloso o sacro escritor, a res- 
peito da glória do ministério do Espírito: “Mas todos nós, com cara descoberta, 
refletindo, como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória 
em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor” (v. 18).

Todas essas maravilhosas ministrações e dádivas do Espírito Santo, dispen- 
sadas aos filhos de Deus (2 Co 3.8), são necessárias para fazermos a obra do 
Senhor no poder do Espírito, a fim de que muitas almas sejam salvas.

O  BATISMO COM O ESPÍRITO

Para compreender melhor a obra do Espírito, o leitor deve meditar pro- 
fundamente nas seguintes referências: João 7.37-39; Lc 24.49,52; At 1.12-14;
2.1-4. O  comentário que se segue é um desdobramento desses textos, dentro 
dos limites do espaço de que dispomos.

Dos cerca de quinhentos irmãos que viram Jesus ressurrecto e ouviram o 
seu chamado para o cenáculo em Jerusalém (Lc 24.49), apenas uns 120 deles 
atenderam (cf. I Co 15.6). O  que acontecera aos demais que lá não foram? Nem 
todos buscam com fé, sede e perseverança conhecer a obra do Espírito Santo.

A promessa no Antigo Testamento. H á várias promessas de Deus, no Antigo Tes- 
tamento, do derramamento do seu Espírito sobre o seu povo, mas a principal é 
a que foi proferida pelo profeta Joel, uns oitocentos anos antes do advento de 
Cristo (J1 2.28-32).

A promessa no Novo Testamento. João Batista, o arauto de Jesus, foi homem cheio 
do Espírito Santo. Em todos os quatro Evangelhos ele confirma a promessa divina 
do batismo (M t 3 .11; M c 1.8; Lc 3.16; Jo 1.32,33; At I I .  16).

Em Marcos 16.17, Jesus declarou: “falarão novas línguas”. Os críticos ale- 
gam que os versículos 9 a 20 do Evangelho Segundo Marcos não constam de 
certos manuscritos bíblicos antigos do Novo Testamento e que, portanto, esses 
versículos não são autênticos. Pouco importa o que os críticos digam. Deus não 
precisa de veredicto do homem na sua Palavra e nos seus assuntos. E o que dizer 
dos milhões que em todo o mundo falam em novas línguas sobrenaturais pelo 
Espírito hoje?

Em Lucas 24.49, Jesus denominou a promessa como “a promessa de meu 
Pai”. O  batismo com o Espírito Santo foi o último assunto de Jesus aos seus, 
antes da sua ascensão (vv.50,5I). Isso mostra que esse revestimento de poder do 
Alto é de inestimável relevância para o povo salvo.

A declaração de Jesus, em João 7.38,39, deve ser estudada juntamente com 
Atos 2.32,33. O  apóstolo Pedro, após ser batizado com o Espírito Santo e pregar
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no dia de Pentecostes, encerrou o seu sermão citando a promessa do batismo, 
agora cumprida no cenáculo em Jerusalém (At 2.1-4).

O cumprimento ia promessa. N o  Antigo Testam ento, o privilégio especial 
do povo de Deus —  Israel —  foi receber, preservar e comunicar a revelação 
divina, as Santas Escrituras (R m  3.1,2; 9.4; 2 Co 3.7). Já o privilégio especial 
do povo de Deus no N ovo Testam ento, a Igreja, é receber o Espírito Santo: 
na conversão (Jo 3.5; 14.16,17; 16.7; 2 Co 3.8,9; R m  8.9); no batismo com 
o Espírito Santo; e, subseqüentemente, através da vida cristã (At 4.8,31; 
9.17; 13.9,52; E f  5.18).

O Espírito Santo já foi derramado, segundo a palavra profética de Joel 
2 .28-32, mas não ainda na sua plenitude. Todos os sinais sobrenaturais 
mencionados na referida profecia, bem como no texto paralelo de Atos 2.16- 
21, ainda não se cumpriram em plenitude. Tam bém  em Joel 2.28, diz Deus: 
“derramarei o meu Espírito”, enquanto em Atos 2.17, o mesmo Deus diz: 
“derramarei do meu Espírito”. Pequenas palavras com grande significado e 
alcance nos desígnios divinos.

Concepções errôneas. Muitos crentes não tem recebido o batismo com o Espírito 
Santo por não entenderem claramente a doutrina do batismo com o Espírito 
Santo. Algumas das concepções erradas são:

1) Pensam que o batismo é o mesmo que salvação. Mas o batismo com o (ou 
“no”) Espírito Santo não é a salvação. A salvação é uma milagrosa transformação 
que se efetua na alma e na vida da pessoa que, pela fé, recebe Jesus Cristo como seu 
Salvador. Sua origem está na graça de Deus (Rm 3.24; T t 2.11). Seu fundamento é 
o sangue de Jesus Cristo (Rm 3.25; I Jo 2.2). Seu meio de recepção ou apropriação 
é a nossa fé em Cristo (At 16.31; E f 2.8).

Os discípulos de Jesus que foram batizados com o Espírito Santo no 
dia de Pentecostes já eram salvos, como já mostramos. N a  conversão, recebemos 
vida de Deus; no batismo com o Espírito recebemos poder de Deus.

2) Acreditam que o batismo é a habitação do Espírito no crente. Porém, 
o batismo não é a habitação interior do Espírito em nós. N a  habitação, Ele 
está dentro; no batismo, Ele enche em plenitude. É uma experiência indizível; 
indescritível; por isso, cada filho de Deus deve usufruir esta experiência!

3) Confundem o batismo com a santificação. N o entanto, o batismo com o 
Espírito Santo não é a santificação do crente. A santificação posicionai é, a um só 
tempo, instantânea e completa, no momento do milagre da nossa regeneração. E a 
nossa santificação objetiva, “em Cristo” (H b 10.10). Também não é a santificação 
subjetiva e progressiva na nossa vida cristã diária neste mundo (H b 10.14). Aqui diz 
a Palavra literalmente: “os que estão sendo santificados”, como na Versão ARA.
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O que é 0 batismo com 0 Espírito. É um revestimento e derramamento de poder do 
Alto, com a evidência física inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito Santo 
concede, pela instrumentalidade do Senhor Jesus, para o ingresso do crente numa 
vida de mais profunda adoração e eficiente serviço para Deus (Lc 24.49; At 1.8;
10 .46 .1 Co 14.15,26).

Já o batismo “do” Espírito, como vemos em I Coríntios 12.13, Gálatas 3.27 e 
Efésios 4.5, trata-se de um batismo figurado, apesar de ser real. Todos aqueles que 
experimentam o novo nascimento, que é também efetuado pelo Espírito Santo (Jo
3.5), são por Ele imersos, batizados, feitos participantes do corpo místico de Cristo, 
que é a sua Igreja, no sentido universal (H b 12.23; I Co I2.I2ss).

Nesse sentido, todos os salvos são batizados pelo Espírito Santo. Já quanto ao 
batismo com o Espírito, conquanto seja para todos os salvos, nem todos são batizados. 
A Escritura Sagrada, ao tratar de Israel como o povo escolhido de Deus da antiga 
dispensação, declara: Έ  todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar” 
( I  Co 10.2). “Batizados em Moisés” tem o sentido de “para unirem-se a Moisés”; 
“para pertencerem a Moisés”.

O  grandioso milagre da travessia de Israel pelo meio do mar, com a presença da 
nuvem divina protetora no alto, separou aquele povo sob Moisés como um corpo. 
O  mar era ali algo material, mas a nuvem divina era sobrenatural. Em I Coríntios 
10.2, na expressão “batizados em Moisés”, a partícula original é eis, que significa: 
“para ingressarem, unirem-se, pertencerem a”.

Certas denominações, por desconhecerem ou rejeitarem o batismo com o Espírito 
Santo conforme Atos 1.5 e 2.4, confundem-no com esse batismo de que estamos 
tratando. A evidência física inicial do precioso batismo com o Espírito são as línguas 
estranhas sobrenaturais conforme o Espírito conceder (At 2.4; Mc 16.17).

Embora o batismo seja um dom, uma dádiva de Deus para seus filhos (At 
2.38,29), ele precede os dons espirituais mencionados nas epístolas, principalmente 
em I Coríntios I 2 . I - I I .

Jesus empregou o termo “batismo” ao referir-se ao ato do batismo com o 
Espírito Santo (At 1.5; 11.16). João Batista, o precursor de Jesus, homem cheio 
do Espírito, também se referiu ao batismo com o Espírito mediante o termo 
“batismo” (M t 3 .11; M c 1.8).

Três condições para receber 0 batismo no Espírito. Em todo batismo há três condições 
para que esse ato se realize: um candidato a ser batizado; um batizador do can- 
didato; e um elemento ou meio em que o candidato vai ser imerso. N o  batismo 
de que estamos tratando —  o batismo com o Espírito Santo — , o candidato é 
o crente; o batizador é o Senhor Jesus; e o elemento ou meio em que o candidato 
é imerso é o Espírito Santo.
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O batismo com o Espírito Santo, a um só tempo, é:
1) Uma ditosa promessa da parte de Deus —  “a promessa do Pai” (At 1.4).
2) Uma dádiva celestial inestimável —  “o dom do Espírito Santo” (At 2.38).
3) Uma imersão do crente no espiritual e sobrenatural de Deus —  “sereis 

batizados com o Espírito Santo” (At 1.5). A partícula original desta referência 
também permite a tradução “batizados no Espírito Santo”.

4) Um  revestimento de poder do Alto (Lc 24.49). E como alguém, estando 
já vestido espiritualmente, ser revestido de poder do céu. O  termo “revestido”, 
no original, conduz essa idéia.

As línguas estranhas. Por meio das línguas estranhas, o crente edifica-se a si 
mesmo, espiritualmente (I  Co 14.4). Línguas da parte do Espírito é o único dos 
dons, do qual está escrito que edifica o seu portador. Os demais dons edificam 
a igreja. Daí o apóstolo Paulo tanto falar em línguas em suas devoções pessoais 
diante de Deus (I  Co 14.18). Leia também o versículo 39.

As línguas são apresentadas na Bíblia como um meio de o crente falar a Deus. 
Isto é, falar “a” Deus na dimensão do Espírito Santo, “em linha direta” (I Co 14.2). 
Também em línguas, pelo Espírito, “falar das maravilhas de Deus” (At 2 .11). Elas 
também são um meio de o crente, em seu espírito, orar a Deus, e também interceder, 
na dimensão do Espírito Santo (I Co 14.14,15; Rm 8.26; E f 6.18; Jd v.20).

Por meio das línguas, o crente louva e adora a Deus, inclusive cantando, 
dando graças a Deus (I  Co 14.15-17; E f 5.19), falando de suas grandezas e 
magmficando a Deus (At 2 .1 1; 10.46).

De acordo com I Coríntios 14.21,22, as línguas são também um “sinal” 
para os descrentes: “sinal para os infiéis”. Leia também Isaías 28.11.

As línguas são, ainda, apresentadas nas Escrituras como dom do Espírito 
Santo: dom de “variedade de línguas” e dom de “interpretação das línguas” (I 
Co 12.10,28,30; 14.5,13,26-28).

Como receber 0 batismo com 0 Espírito. A luz da Palavra de Deus, o batismo com 
o Espírito Santo é para pessoas de qualquer nação ou “toda carne” (At 2.17); 
de ambos os sexos ou “filhos e filhas” (At 2.17); de qualquer idade ou “vossos 
mancebos e vossos velhos” (At 2.17); de qualquer camada social ou “os meus 
servos e as minhas servas” (At 2.18).

Enfim, o batismo no Espírito é para os judeus, o povo escolhido por Deus (At
1.13,14); os samaritanos, o povo misto e menosprezado (At 8.17); os romanos, 
o povo tido como auto-suficiente (At 10.44-46); os gregos, povos gentílicos (At 
19.6); e para os anônimos e desconhecidos —  dos quase 120 irmãos batizados 
com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, somente doze deles são mencionados 
por nome (At L I 3-15). Os demais não são nommados.
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O batismo épara quem já tem 0 Espírito Santo. “Habita convosco” (Jo 14.17); “Re- 
cebei o Espírito Santo” (Jo 20.22). E também a “tantos quantos Deus nosso 
Senhor chamar” (At 2.39).

Sendo 0 candidato já salvo. O  batismo com o Espírito Santo é para quem já é 
salvo. Os discípulos, ao serem batizados no dia de Pentecostes, já tinham os seus 
nomes escritos no céu (Lc 10.20); já eram limpos diante de Deus (Jo 15.3); já 
tinham em si vida espiritual, assim como o galho da videira está unido ao seu tronco 
(Jo 15.4,5,16); já tinham sido por Cristo enviados para o seu trabalho, dotados de 
poder divino (M t 10.1; Lc 9.1,2; 10.19).

E preciso crer com convicção na promessa divina do batismo. O  batismo é chamado “a 
promessa do Pai” (Lc 24.49; At 1.4; 2.16,32,33). E somente pela fé em Cristo que 
recebemos o batismo (G13.14). Não é por mérito, haja vista ser um dom, uma dádiva 
de Deus para seus filhos.

Buscando 0 batismo com sede, em oração (At 1.4,14; Jo 7.37-39; Lc I I .I3 ) . Adoran- 
do a Deus com perseverança. Louvando sempre a Deus. Bendizendo ao Senhor. 
Alegrando-se em Deus. Assim fizeram os candidatos antes do derramamento do 
Espírito, no dia de Pentecostes (Lc 24.52,53). Vivendo em obediência à vontade 
do Senhor (At 5.32). Para você que busca o batismo, há alguma área da sua vida 
não submissa totalmente a Cristo;

Cuidando 0 crente da sua espiritualidade. Em João 15.2, Jesus disse: “Limpa toda 
aquela que dá fruto”. É o crente separando-se do mundo quanto à sua iniqüidade 
e pecados —  “o mundo não pode receber”, disse Jesus, referindo-se ao Espírito 
Santo (Jo 14.17).

Perseverando em unidade fraternal. Isso também eles fizeram antes de receberem o 
poder do Espírito (At I.14).

Os resultados do batismo com 0 Espírito. Os resultados e efeitos desse glorioso batismo 
em nossa vida são muitos. Citaremos apenas alguns, haja vista as limitações de 
espaço desta obra.

1) Edificação espiritual pessoal, mediante o cultivo das línguas estranhas (I Co
14.4,15). Edificar, como está na Bíblia, não é exatamente o mesmo que construir. 
Paulo foi tão grandemente edificado na sua vida cristã em geral e como obreiro, 
pelo muito que o Espírito operou nele mediante as línguas (I  Co 14.18). Línguas 
não faladas em público, mas consigo e com Deus.

2) Maior dinamismo espiritual, mais disposição e maior coragem na vida 
cristã para testemunhar de Cristo e proclamar o evangelho; para efetuar o trabalho 
do Senhor. Compare, nesse sentido, os discípulos de Jesus, antes e depois do 
batismo com o Espírito Santo, como foi o caso de Pedro —  compare Marcos 
14.66-72 com Atos 4.6-20.
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3) U m  maior desejo e resolução para orar e para interceder (At 2.42; 3.1; 
4.24-31; 6.4; 10.9; Rm  8.26).

4) Uma maior glorificação do nome do Senhor “em espírito e em verdade” 
(Jo 4.24), nos atos e na vida do crente (Jo 16.13,14).

5) Uma maior consciência de que Deus é o nosso Pai celeste, e que nós 
somos seus filhos (Rm  8.15,16; G1 4.6).

6) O  batismo é também um meio para a outorga por Deus, dos dons espi- 
rituais —  “falavam línguas e profetizavam” (At 19.6).

O  derramamento do Espírito sobre o crente é chamado de batismo (At 1.5; M t
3.11). Em todo batismo, como já vimos, tem de haver três condições: o candidato 
a ser batizado, o batizador e o elemento em que o candidato vai ser imerso. N o 
batismo “com o” ou “no” Espirito Santo, o candidato é o crente; o batizador, o Se- 
nhor Jesus; e o elemento ou o meio em que o crente é imerso, o Espírito Santo.

H á diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito 
Santo. Uma garrafa pode estar cheia de água, e não “batizada” em água. Ela 
estará cheia de água e “batizada” quando estiver cheia de água e imersa em água 
(cf. D t 34.9; M q 3.8; Lc 1.67).

Quanto à passagem de João 20.22, é preciso esclarecer que ali Jesus não se 
referiu ao batismo pentecostal. Faz-se, pois, necessária uma abordagem aqui, 
de três diferentes sopros divinos vistos nas Escrituras. O  primeiro vivificou e 
animou o homem material, Adão (Gn 2.7). O  segundo vivificou e animou o 
homem espiritual, o crente (Jo 20.22). O  terceiro sopro da parte de Deus, o 
batismo pentecostal, capacita o crente para o serviço do Senhor (At 2.2).

O  primeiro homem —  o homem natural, adâmico —  teve uma vocação 
terrena (I  Co 15.47); o novo homem, criado em Cristo ressurrecto, tem uma 
vocação especial, celestial, santificante (H b  3.1; E f  4.24). Portanto, como 
homens espirituais, necessitamos desse sobreexcelente e indispensável poder 
derramado sobre a igreja, e a promessa desse derramamento do Espírito é 
extensiva a todos nós.

Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque incessantemente 
essa gloriosa dádiva celestial. Mas, se você já o é, atente para o que diz a Palavra 
de Deus, em I Coríntios 14.1: “Segui a caridade e procurai com zelo os dons 
espirituais, mas principalmente o de profetizar”.

Os d o n s  d o  E s p í r i t o  S a n t o

O grande pregador e pastor inglês C.H. Spurgeon, em um dos seus escritos 
relata a história de uma velhinha que morava numa instituição para idosos po



195Pneumatologia —  a Doutrina do Espírito Santo

bres que ele certo dia visitou. Nos pertences dessa senhora foi encontrado um 
documento bancário antigo, que lhe fora entregue como lembrança por alguém 
muito rico. Com permissão da velhinha, o pastor Spurgeon levou o documento 
a um banco e ficou sabendo que se tratava de uma elevada quantia em depósito, 
suficiente para aquela senhora viver muito bem pelo resto da vida.

Partindo desse fato, Spurgeon concluiu que muitos crentes vivem em estado 
de grande pobreza espiritual por ignorarem as infinitas riquezas espirituais que 
estão a seu dispor, em Cristo, se as buscarem, conforme lemos em Efésios 3.8. 
Neste contexto, está a riqueza dos dons espirituais. Daí São Paulo escrever aos 
coríntios: “Acerca dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes” 
( I  Co 12.1).

A igreja da atualidade precisa mais e mais conhecer, buscar, receber e exercitar 
a provisão divina imensurável que há nos dons espirituais, para o seu contínuo 
avanço, edificação, consolidação e vitória contra as hostes infernais, e, ao mesmo 
tempo, glorificar muito mais a Cristo.

Princípios doutrinários. Pelo menos dois princípios devem ficar bem patentes 
aqui, concernentes aos dons espirituais:

1) Uma pessoa que recebeu do Senhor dons do Espírito não significa que 
ela alcançou um estado de perfeição e que é merecedora das bênçãos de Deus. 
As manifestações e operações do Espírito Santo por meio de um crente jamais 
devem ser motivo de orgulho, seja ele quem for.

2) Assim como o crente não é salvo pelas obras, mas tão-somente pela 
graça divina (E f 2.8; T t  3.5), assim também os dons do Espírito Santo nos são 
concedidos pela graça de Deus para que ninguém se engrandeça —  “segundo a 
graça" (Rm  12.6).

N a igreja de Corinto, certos crentes imaturos receberam dons espirituais e se 
descuidaram de crescer na fé e na doutrina. Problemas surgiram daí, afetando toda 
aquela igreja.

Definição dos dons. Em seu sentido geral, o term o “dom ” tem mais de 
um emprego. H á  os dons naturais, também vindos de Deus na criação, na 
natureza: a água, a luz, o ar, o fogo, a vida, a saúde, a flora, a fauna, os ali- 
mentos, etc. H á também os dons por Deus concedidos na esfera humana: 
os talentos, os dotes, as aptidões, as prendas, as virtudes, as qualidades, as 
vocações inatas, etc.

O  dom  espiritual é uma dotação ou concessão especial e sobrenatural pelo 
Espírito Santo, de capacidade divina sobre o crente, para serviço especial na 
execução dos propósitos divinos para e através da Igreja. “São como que facul- 
dades da Pessoa divina operando no ser hum ano” (H orton). Dons espirituais
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como aqui estudados não são simplesmente dons humanos aprimorados e 
abençoados por Deus.

Foi a poderosa e abundante operação dos dons do Espírito que promoveu 
a expansão da igreja primitiva como se vê no livro de Atos dos Apóstolos e 
nas Epístolas. Foi dotada de dons espirituais que a igreja de então continuou 
crescendo sem parar e triunfando, apesar das limitações da época, da oposição 
e das perseguições. A obra missionária também avançou celeremente como 
fogo em campo aberto.

As principais passagens sobre os dons espirituais são sete: I Coríntios
12.1-11,28-31; 13; 14; Romanos 12.6-8; Efésios 4.7-16; Hebreus 2.4; e Pedro 
4.10,11. Além destas referências, há muitos outros textos isolados através da 
Bíblia sobre o assunto.

Termos designations dos dons. Abordaremos a partir de agora os cinco principais termos 
bíblicos designadores dos dons. Estes termos descrevem a natureza dos dons.

1) Pneumatika ( I  Co 12.1). Os críticos e opositores dos dons alegam que, 
no original, aqui, não consta a palavra “dom ”. Não consta neste versículo, mas 
consta a seguir, em I Coríntios 12 e nos capítulos seguintes. O  referido termo 
refere-se às manifestações sobrenaturais da parte do Espírito Santo através dos 
dons (cf. I Co 12.7; I4 .I) .

2) Charismata ( I  Co 12.4; Rm  12.6). Falam da graça subseqüente de Deus 
em todos os tempos e aspectos da salvação.

3) Diakonai ( I  Co 12.5). Isso fala de serviço, trabalho e ministério prático. 
São ministrações sobrenaturais do Espírito através dos membros da igreja como 
um corpo (I  Co 12.12-27).

4) Energemata ( I  Co 12.6). Isto é, os dons são operações diretas do poder de 
Deus para a realização de seus propósitos e para abençoar o povo (cf. w.9,I0).

5) Phanerosis{ I Co 12.7). Os dons são sobrenaturais da parte de Deus; mas, 
conforme o sentido do termo original, aqui, eles operam igualmente na esfera 
do natural, do tangível, do sensível, do visível.

D o n s  d e  m a n if e s t a ç ã o  d o  E s p ír it o

Vamos agora classificar ou agrupar os dons com o objetivo de entender 
melhor o assunto. A primeira classificação é a dos dons de manifestação do 
Espírito em número de nove, conforme I Coríntios 12.8-10. Esses dons são 
formas de capacitação sobrenatural de pessoas, para a “edificação do corpo de 
Cristo” como um todo, e também para a bem-aventurança de seus membros, 
individualmente (vv.3-5,12 ,17,26).
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Os capítulos 12 a 14 de I Coríntios têm a ver com esses maravilhosos dons. 
Eles são de atuação eventual, inesperada e imprevista (quanto ao portador do 
dom), tudo dependendo da soberania de Deus na sua operação. Esses dons ma- 
nifestam o saber de Deus, o poder de Deus e a mensagem de Deus.

Dons que manifestam 0 saber de Deus ( I  Co 12.8-10). Esses dons manifestam a 
multiforme sabedoria de Deus:

1) A palavra da sabedoria (v.8). E um dom de manifestação da sabedoria 
sobrenatural, pelo Espírito Santo. E um dom altamente necessário no governo 
da igreja, pastoreio, administração, liderança, direção de qualquer encargo na 
igreja e nas suas instituições.

2) A palavra da ciência (v.8). “Ciência” eqüivale, aqui, a “conhecimento”. 
Ê um dom de manifestação de conhecimento sobrenatural pelo Espírito Santo; 
de fatos, de causas, de ensinamentos, de ensinadores, etc.

3) O  dom de discernir os espíritos (v.IO). N o  original, os dois termos 
que designam este dom estão no plural. E um  dom de conhecimento e de re- 
velação sobrenaturais pelo Espírito Santo. E um dom de proteção divina para 
não sermos enganados e prejudicados por Satanás e seus demônios, e também 
pelos homens. Uma das principais atividades de Satanás é enganar (Ap 12.9; 
20.8,10; I Tm 4.1). Os homens também enganam (E f 4.14; I Jo 2.26; 2 Jo 
v.7). Líderes em geral —  inclusive de música — , pastores, evangelistas, mestres, 
precisam muito deste dom para não serem enganados.

Dons que manifestam 0 poder de Deus ( I  Co 12.9,10). Esses dons manifestam a 
poder dinâmico de Deus:

1) A fé (v.9). E um dom de manifestação de poder sobrenatural pelo Es- 
pírito Santo. Superação e eliminação de obstáculos, sejam quais forem, e de 
impedimentos; liberação do poder de Deus; intercessão. Não se trata aqui da 
fé no seu sentido salvífico (E f 2.8); ou fé como fruto do Espírito (G1 5.22); ou 
fé significando o corpo de doutrinas bíblicas (G1 1.23); ou fé como o aspecto 
puramente espiritual da vida cristã (2 Co 13.5). Trata-se da fé chamada “fé 
especial”, “fé miraculosa”. Este dom opera também em conjunto com vários 
outros dons.

2) 05 dom de curar. Ou “dons de curas”, literalmente (v.9). Isto é, este dom é 
multiforme na sua constituição e na sua operação. Ê uma sublime mensagem para 
os enfermos, não importando a sua doença. São dons de manifestação de poder 
sobrenatural pelo Espírito Santo para a cura das doenças e enfermidades do corpo, 
da alma e do espírito, para crentes e descrentes.

Esses “dons de curas” operam de várias maneiras: através da Palavra; através 
de outro dom; uma palavra de ordem; um olhar; mãos, etc. Os dons de curas
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abrangem o ser humano em sua totalidade; já o dom da fé, além do ser humano, 
abrange tudo mais, conforme os planos e propósitos de Deus.

3) A operação de maravilhas (v. 10). N o original, os dois termos que designam 
este dom estão no plural: “operações de maravilhas”. São operações de milagres 
extraordinários, surpreendentes, pasmosos; prodígios espantosos pelo poder de 
Deus, para despertar e converter incrédulos, céticos, oponentes, crentes duvidosos. 
Leia João 6; Atos 8.6,13; 19.11; e Josué 10.12-14.

Dons que manifestam a mensagem de Deus ( I  Co 12.10). Esses dons manifestam 
a mensagem da parte de Deus, poderosa, vivificante, criativa, edificante e conso- 
ladora (E em torno desses três últimos dons que ocorre mais falta de disciplina 
e de ordem nas igrejas, como também ocorreu em Corinto.).

1) A profecia (v. 10). E um dom de manifestação sobrenatural de mensagem 
verbal pelo Espírito, para “edificação, exortação e consolação” do povo de Deus 
( I  Co 14.3). E um dom necessário a todos os que ministram a Palavra; que 
trabalham com a Palavra (cf. Lc 1.2b; I Tm 5.7). O grau da profecia na igreja 
hoje não é o mesmo da “profecia da Escritura” (2 Pe 1.20), que é infalível —  a 
profecia da Bíblia.

A profecia na igreja deve ser, pois, julgada. De fato, a Bíblia declara: “Em 
parte profetizamos” (I  Co 13.9). A profecia da igreja está sujeita a falhas por 
parte do profeta; daí a recomendação bíblica de I Coríntios 14.29: “E falem 
dois ou três profetas, e os outros julguem”.

Por que a profecia é denominada o principal dom, conforme I Coríntios 
13.2 e 14.1,5,39? Porque a profecia edifica a igreja como um corpo, e não ape- 
nas como indivíduos. Tam bém  porque a profecia é um meio de expressão de 
muitos dons (I  T m  4.14a). A maior parte do tempo do culto deve ser para 
a ministração da Palavra de Deus, e não para a profecia, conquanto seja esta 
tão importante ( I  Co 14.29).

2) A variedade de línguas (v. 10). È um dom de expressão plural, como indica o 
seu título. È um milagre lingüístico sobrenatural. Nem todos os crentes batizados 
com o Espírito Santo recebem este dom (I  Co 12.30). Já as línguas como evidência 
física inicial do batismo, todos ao serem batizados no Espírito Santo as falam.

As mensagens em línguas mediante este dom  devem ser interpretadas 
para que a igreja receba edificação ( I  Co 14.5,27). O  crente portador deste 
dom, ao falar em línguas perante a congregação, não havendo intérprete por 
Deus suscitado, deve este crente falar somente “consigo e com D eus” ( I  Co
14.4,28), isto é, falar em silêncio.

3) A interpretação das línguas (v. 10). Ê um dom de manifestação de mensagem 
verbal, sobrenatural, pelo Espírito Santo. Não se trata de “tradução de línguas”,
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mas de “interpretação de línguas”. Tradução tem a ver com palavras em si; inter- 
pretação tem a ver com mensagem. As línguas estranhas como dom espiritual, 
quando interpretadas, assemelham-se ao dom de profecia, mas não são a mesma 
coisa. O  dom de interpretação é um dom em si mesmo, e não uma duplicação 
do dom de profecia (cf. I Co 12.10,30; 14.5,13,26-28).

D o n s  d e  m i n i s t é r i o s  p r á t ic o s

São administrações de serviços práticos, individuais e em grupo (R m
12.6-8; I Co 12.28-30). Nestas passagens, eles aparecem juntamente com os 
demais dons espirituais, e sob o mesmo título original charismata —  “dons da 
graça”. São dons de ministração residentes no portador, pela natureza de sua 
finalidade junto às pessoas ou grupos: assistência, serviço, socorro, auxílio, 
amparo, provisão. São dons residentes nos seus portadores, pela natureza e 
objetivos de sua ação.

Estes dons têm sido pouco estudados na igreja. Daí os equívocos e dúvidas 
existentes. São da mesma natureza espiritual e sobrenatural dos demais dons 
da graça de Deus. A Bíblia os coloca em conjunto com os demais dons (I  Co
12.28). Ela usa para esses dons o mesmo termo original empregado para os dons 
de I Coríntios 12.4-10: charismata (Rm  12.6-8).

Ministério (Rm  12.7). Ministração, servir, prestar serviço material e espiritual, 
sem primeiramente esperar recompensa, reconhecimento, retribuição, remune- 
ração, com motivação e capacitação mediante este dom. E servir capacitado 
sobrenaturalmente pelo Espírito.

Ensinar (R m  12.7). Ensinar no sentido didático, como deixa claro o 
original. E o dom  espiritual de ensinar, tanto na teoria, como na prática; 
ensinar fazendo; ensinar a fazer; ensinar a entender; treinar outros. Educar 
no sentido técnico desta palavra. N ão confundir com o ministério do ensino, 
que tem a ver com ministros do evangelho, segundo Efésios 4. I I  e Atos 
13 .1 ( “profetas e mestres”).

Exortar (Rm  12.8). Exortar, aqui, é como dom: ajudar, assistir, encorajar, 
animar, consolar, unir pessoas desunidas, que não se falam; admoestar.

Repartir (Rm  12.8). O  sentido no original é dar generosamente, doar, ofere- 
cer, distribuir aos necessitados em primeiramente esperar recompensa ou reco- 
nhecimento, movido pelo Espírito Santo. Este dom ocupa-se da benevolência, 
beneficência, humanitarismo, filantropia, altruísmo.

Presidir (Rm  12.8). E conduzir, dirigir, organizar, liderar, governar, orientar 
com segurança, conhecimento, sabedoria e discernimento espiritual. Isso em se
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tratando de igreja, congregação, instituição, etc. Para alguém presidir desta ma- 
neira, só mesmo tendo de Deus este dom! A tendência natural de quem lidera e 
preside é ser duro, dominar somente pela autoridade, ser insensível.

Exercitar misericórdia (Rm  12.8). Este dom refere-se a assistência aos sofredores, 
necessitados, carentes; fracos, enfermos, presos, visitação, compaixão.

Socorros ( I  Co 12.28). Literalmente “achegar-se para socorrer”. É o caso de 
enfermos, exaustos, famintos, órfãos, viúvas, etc. È um dom de ação plural.

Governos (I  Co 12.28). E um dom plural no seu exercício. Ê dirigir, guiar e 
conduzir com segurança e destreza. O  termo original sugere pilotar uma embar- 
cação com segurança, destreza e responsabilidade.

D o n s  n a  á r e a  d o  m i n i s t é r i o

Esses dons são enumerados em Efésios 4 .11 e I Coríntios 12.28, 29, a saber: 
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores ou mestres.

Alvos e resultados dos dons espirituais. De acordo com I Coríntios 12.7, “a mani- 
festação do Espírito é dada a cada um para o que for útil”. Vejamos quais são os 
alvos e resultados dos dons espirituais:

1) A glorificação do Senhor Jesus em escala muito além da natural e humana 
(Jo 16.14).

2) A confirmação da Palavra de Deus anunciada, pregada e ensinada (Mc 
16.17-20; H b  2.3,4).

3) O  crescimento constante e real, em quantidade e qualidade, da obra de Deus 
na igreja, na evangelização e nas missões (At 6.7; 19.20; 9.31; Rm  15.19 \

4) A “edificação” espiritual da igreja de Deus como um corpo e como 
membros individualmente (I  Co 12.12-27). Jesus afirmou: “Eu edificarei a 
minha igreja” (M c 16.18), mas na ocasião Ele não disse como ia edificar. Mas 
em Atos e nas Epístolas vemos que é em parte através desses dons divinos de 
que estamos a tratar.

5) O  aperfeiçoamento dos santos (E f 4 .11,12). Isso jamais é possível por parte 
do homem, ou das coisas desta vida, mas é possível para Deus (c£ Lc 18.27).

O exercício dos dons do Espírito. Toda energia e poder sem controle é desas- 
troso. Estudando I Coríntios 14.26,32,33 e 40, vemos que Deus nos con- 
cede dons, mas não é responsável pelo mau uso deles, por desobediência do 
portador à doutrina bíblica, ou por ignorância desta. A eletricidade quando 
domada nas subestações, torna-se apropriada ao consumo doméstico, mas 
nas linhas de alta tensão é letal e destruidora. Também não adianta ter um 
bom  freio no carro sem o seu potente motor, como muitos fazem nas igrejas
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mornas, frias e secas. Elas têm freio e direção no “carro”, porém  falta-lhes 
o ativo e poderoso motor.

O  uso dos dons na igreja deve ser regulado e equilibrado pela Palavra de 
Deus, corretamente entendida, interpretada e aplicada. A Palavra e o Espírito 
interpenetram-se e combinam-se em sua operação conjunta na igreja. A Palavra 
é a espada do Espírito, e o Espírito interpreta e emprega a Palavra.

N a igreja, a predominância da doutrina do Senhor corrige erros, evita con- 
fusão e repara estragos. Ela, quando ensinada e aplicada, neutraliza o fanatismo, 
que é zelo religioso sem entendimento —  são exageros, práticas antibíblicas, 
emocionalismo, gritaria e outros desmandos. Por sua vez, quando o Espírito 
predomina, neutraliza o formalismo, que é excesso de regras, regulamentos, 
legalismo, rotina religiosa, formalidades secas e enjoativas, mornidão, fórmulas, 
ritos e coisas assim.

Quem recebe dons de Deus, a primeira coisa a fazer é procurar conhecer o 
que a Palavra ensina sobre o exercício deles. Em Corinto havia abuso dos dons, 
enquanto em Tessalônica havia carência deles, por tanto refreio. E de pasmar 
em nossas igrejas a carência da doutrina bíblica sobre essas manifestações do 
Espírito —  os dons espirituais. O  resultado disso aí está em muitos lugares: 
fanatismo, práticas antibíblicas, meninices, confusão, escândalo e desonra para 
o evangelho que pregamos.

N o exercício dos dons e de outras manifestações do Espírito Santo, ninguém 
que aja desordenadamente e cause confusão, dentro da congregação e fora dela, 
venha a dizer que está agindo assim por direção do Espírito Santo. Ele não é o 
autor de tais coisas!

Responsabilidade quanto aos dons. É preciso haver responsabilidade quanto aos 
dons, a fim de que não haja mau uso deles.

1) Conhecer os dons. “Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que 
sejais ignorantes” ( I  Co 12.1).

2) Buscar os dons. “Procurai com zelo os melhores dons” ( I  Co 12.31).
3) Zelar pelos dons. “Procurai com zelo os dos espirituais” ( I  Co I4 .I) .
4) Ser abundante nos dons. “Procurai progredir neles, para a edificação da 

igreja” ( I  Co 14.12, ARA).
5) Ter autodisciplma nos dons. “E os espíritos dos profetas estão sujeitos 

aos profetas” ( I  Co 14.32).
6) Ter decência e ordem no exercício dos dons. “Mas faça-se tudo decen- 

temente e com ordem” ( I  Co 14.40).
Portanto, poder, smais, curas, libertação e maravilhas devem caracterizar um 

genuíno avivamento pleno de renovação espiritual e pentecostal. N o  entanto, tudo
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deve ser livre de escândalos, engano, falsificação, e segundo a decência e ordem 
que a Palavra de Deus preceitua (I  Co 14.26-40).

O  MAU USO DOS DONS ESPIRITUAIS

O uso dos dons na igreja deve ser regulado e equilibrado pela Palavra de 
Deus. A Palavra e o Espírito interpenetram-se, combinam-se em sua operação 
conjunta na igreja. A Palavra é a espada do Espírito (E f 6.17), e o Espírito in- 
terpreta e usa a Palavra. A predominância da doutrma do Senhor corrige erros, 
evita confusões e repara estragos.

Quando aplicada e observada, a doutrina do Senhor neutraliza o fanatismo, 
que é zelo sem entendimento, exagero, práticas antibíblicas, emocionalismo, etc. 
Por sua vez, a predominância do Espírito Santo neutraliza os extremos do for- 
malismo, que é excesso de regras, regulamentos, legalismo, rotina, formalidade, 
mornidão, fórmulas, ritos, etc.

Os dons espirituais não devem operar sem o fruto do Espírito (G1 5.22; I 
Co 13; Jo 15.1-8). Quem recebe os dons, a primeira coisa a fazer é procurar 
conhecer o que diz a Palavra sobre o exercício deles. Havia abuso dos dons em 
Corinto, e carência deles em Tessalônica (I  Co 14; I Ts 5.19,20).

A igreja de Corinto. Os cultos da igreja de Corinto eram notadamente pen- 
tecostais ( I  Co 12; 13; 14). Segundo o apóstolo Paulo, nenhum dom faltava 
àquela igreja (I  Co 1.7). Todas as manifestações espirituais do Espírito Santo 
tinham lugar ali ( I  Co 12.4); as diversidades de ministérios do Senhor Jesus (I  
Co 12.5); e as diversas operações do próprio Deus ( I  Co 12.6).

N o  entanto, a igreja estava envolvida em diversas dissensões e litígios ( I  Co
1.10; 6 . I - I I ;  I I .  18), pecados morais graves ( I  Co 5), além de desordem no 
culto de adoração a Deus ( I  Co 11.17-19). Outrossim, os crentes eram imaturos 
e carnais (I  Co 3.1-4). A desordem era tal que o próprio culto tornou-se um 
entrave para o progresso espiritual dos crentes.

1) Dissensão ou partidarismo ( I  Co 11.18; 1.10-13; 3.4-6). “Ouço que, quando 
vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões”. O  termo “dissensões” empregado 
em I Coríntios I I . 17 e 1.10 descreve a destruição da unidade cristã por meio 
da carnalidade. Em vez de gratidão a Deus, para promover a comunhão uns para 
com os outros e “guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz” (E f 4.3), 
os crentes reuniam-se para o culto com “espírito faccioso”.

2) Carnalidade ( I  Co 3.1-3). “Não vos pude falar como a espirituais, mas 
como a carnais” (v.I). Havia membros da igreja de Corinto guiados e cheios do 
Espírito Santo ( I  Co 1.4-9; Rm  8.14), mas muitos eram carnais (v.I). Carnal,
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como já vimos, é o crente, ele ou ela, cuja vida não é regida pelo Espírito (Rm  
8.5-8); que tem muita dificuldade de entender os assuntos espirituais ( I  Co 2.14) 
e vive em contendas, difamações. A mente e a língua do carnal é malfazeja até 
durante o sono (cf. Rm  8.5; G1 5 .I9 -2 I ; Pv 4.16). Esse tipo de crente é uma 
perturbação no culto de adoração a Deus.

3) Intemperança (I  Co I I.2I). N a liturgia da igreja primitiva era comum a Ceia 
do Senhor ser precedida por uma festividade chamada de agápe ou festa de amor (2 
Pe 2.13; Jd v.I2). N o  entanto, alguns crentes coríntios em vez de fortalecerem o amor 
e a unidade cristã antes da Ceia do Senhor, embriagavam-se. Os ricos se fartavam 
de tudo, enquanto os pobres padeciam fome (v.2I). Isso alguns faziam “para sua 
própria condenação” ou castigo (v.29). Esses cristãos cometiam o erro de transformar 
uma festa espiritual, o culto, em uma festa profana. Veja as conseqüências disso nos 
versículos 30,31.

Muitos crentes, em Corinto, eram ignorantes quanto ao uso correto dos 
dons espirituais (I  Co I2 .I ;  14.26-33). A manifestação dos dons espirituais é 
“dada a cada um para o que for útil” ( I  Co 12.7). Os propósitos de Deus neles 
é edificação, consolação, exortação, crescimento espiritual e aperfeiçoamento do
corpo de Cristo ( I  Co 14.3, 26; E f  4 . I I - I4 ;  Rm  12.4-8).

Mas, para que assim seja, é necessário que haja sabedoria, ordem e decência quanto 
ao uso dos dons (I  Co 12.1; 14.40). O  crente não é proibido de falar em línguas, 
nem o profeta de profetizar no culto (I Co 14.39), contanto que seja conforme a 
doutrina bíblica (I  Co 14.12, 19,26, 39). A expressão-chave do ensino contido em
I Coríntios 14.26-40 é: “Faça-se tudo para edificação” (v.26). “Edificação” quer 
dizer “construir como um processo”, ou seja, crescimento sólido, gradual, uniforme 
e constante na vida do crente.

Os cristãos de Corinto ignoravam o propósito evangelístico e edificador do 
culto na vida espiritual do crente ( I  Co 14.23-25), pois exibiam vaidosamente 
seus dotes espirituais, provocando balburdia e dissensões ( I  Co 14.27-30). A 
Bíblia recomenda que todos, pelo Espírito Santo, falem em línguas e profeti- 
zem (I  Co 14.5), mas que também exerçam os dons espirituais com sabedoria, 
ordem e decência ( I  Co 14.26-33,37-40), a fim de que o nome do Senhor seja 
glorificado (I  Co 14.25), o incrédulo seja convertido (I  Co 14.22-25) e a igreja 
edificada ( I  Co 14.26).

Visões e revelações. É de pasmar o descaso em nossas igrejas, da carência do en- 
sino da Palavra sobre essas manifestações do Espírito —  os dons espirituais. O 
resultado aí está em muitos lugares: fanatismo, práticas antibíblicas, meninices, 
confusão, escândalo e desonra para o evangelho, ou desprezo e indiferença dos 
crentes pelos dons. Um  exemplo disso é o caso de “visões” e “revelações”.
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Revelações em si não são um dom. H á pessoas por aí afora dizendo-se 
portadoras do “dom de revelação”. Não há especificamente tal dom. Sonhos, 
visões e revelações sobrenaturais, sim, podem ser expressões do dom da ciência 
(I  Co 12.8). Deus criou não somente coisas visíveis, mas também as invisíveis 
(Cl I .I6 ) . Por sua vez, coisas invisíveis podem se tornar visíveis. Deus, que criou 
e sustenta todas as coisas, também as controla como quer.

Igrejas inteiras, famílias e crentes à parte têm padecido muito por causa de 
falsas visões, revelações e sonhos da parte de visionários, às vezes fanáticos, outras 
vezes mentecaptos, e ainda por cima trapaceiros. E necessário que, sem sufocar o 
genuíno entusiasmo e fervor espiritual, ou provocar frieza na fé, os dirigentes de 
trabalho, através da doutrina bíblica, regulem e controlem essa intensa “onda” de 
visões e revelações falsas, que tanto perturbam e prejudicam os crentes na fé.

Todo poder sem controle é desastroso. Deus nos concede poderosos dons, mas não 
é responsável pelo mau uso deles, por desobediência do portador à doutrina bí- 
blica, ou ignorância desta. O  fogo em casa é indispensável, quando sob controle 
no fogão, mas como incêndio... é um sinistro!

A eletricidade, nas linhas de alta tensão é letal; nas subestações é domada, 
tornando-se apropriada ao consumo doméstico, Um  carro é utilíssimo quando 
dotado de bons freios. Por outro lado, de nada adianta bons freios se o carro não 
tiver um potente motor... O  que acontece em igrejas mornas e secas? Têm freios 
e direção, mas lhes falta o ativo e poderoso “m otor” do Espírito.

N o  autêntico exercício dos dons espirituais o Espírito santo é soberano. O 
fato registrado em Atos 19.11,12 não significa doutrina sobre o assunto nem 
modelo para ser copiado.

Expulsão de demônio à moda de exorcismo. O  costume hoje em dia praticado por 
determinadas pessoas, de chamar endemoninhados à frente, praticar expulsão de 
demônios à moda de exorcismo, manipulando as pessoas, expulsando demônios 
“à prestação”, como se eles estivessem saindo da vítima aos poucos, é prática 
reprovável e antibíblica.

Os demônios são expulsos, sim, por direção e poder do Espírito Santo, 
mas de maneira bíblica, original, sem deixar dúvidas, confusão, nem escândalos. 
Jesus nos mandou chamar pecadores e expulsar demônios... Em muitos lugares, 
está ocorrendo o inverso: estão chamando demônios e expulsando os pecadores. 
Sim, pois estes saem confusos, iludidos, escandalizados, sem saber ao certo se 
estiveram num culto santificado a Deus, ou numa sessão espírita!

Em muitos lugares, os pecadores saem piores do que chegaram. É isso operação 
dos dons espirituais? Nunca! Poder manifesto de Deus não significa escândalo, pro- 
miscuidade, desordem, grosseirismo e puro emocionalismo, que, uma vez passado,
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só resta frustração, engano, medo e revolta interior. Isso —  que pode ser atuação 
dos chamados “espíritos familiares” (Is 8.19) —  é mais uma operação diabólica 
para confundir os neófitos e perturbar a boa marcha do trabalho do Senhor.

Falsos obreiros. Tenhamos cuidado! Está dito na Palavra de Deus que não somente 
houve entre os fiéis falsos profetas, mas que haverá também, nos dias atuais (2 Pe
2.1). Deus não é de confusão. A ausência de continuado e metódico ensino bíblico 
sobre a Pessoa do Espírito Santo e suas genuínas operações resulta nisso.

O  inimigo aproveita a ignorância dos crentes; ele aproveita enquanto os traba- 
lhadores dormem, para semear a má semente. Não se confunda gritos, trejeitos, 
gestos desconexos, pulos, linguagem impressionante, barulho emotivo e algaravia 
pública com o real poder do Espírito Santo. Espiritualidade e poder de Deus não 
implicam desordem e escândalo para gregos, judeus e Igreja de Deus.

H á uma série de pretensos obreiros desautorizados —  acolhidos por certos 
grupos religiosos — , promovendo por si próprios movimentos ditos carismáticos, 
mas sem qualquer base bíblica, sem conhecimento da doutrina, sem experiência 
cristã e ministerial, sem cultura bíblica e secular, sem ordem, de ministério irre- 
guiar, inescrupulosos, irreverentes, gananciosos, explorando o povo e as igrejas, 
iludindo a fé dos incautos e aproveitando-se da credulidade das massas, até que 
os escândalos provoquem uma reação negativa e acabe tudo em nada!

Os tais obreiros —  ostentando a coleção inteira de sinais de um falso pro- 
feta — , em lugar de procurarem expulsar demônios, e praticar curandeirismo, 
eles é que deviam ser expulsos! Dizendo-se autorizados por Deus, arrogam-se 
autoritários, não aceitando qualquer conselho bíblico, chegando a ponto de 
quererem provar seus erros mediante a Palavra de Deus!

Poder, sinais e maravilhas devem caracterizar um genuíno avivamento, pleno de 
renovação espiritual e pentecostal, mas livre de escândalos, enganos, falsificação e mis- 
tificação; dentro da decência e da ordem que a Palavra de Deus preceitua.

O  certo é que esses pseudo-obreiros estão causando sérios estragos dentro 
e fora da igreja, especialmente na área da expulsão de demônios, cura divina, 
revelações, visões, profecia e línguas estranhas. Não duvidamos de que muitas 
dessas pessoas tenham recebido uma chamada divina para um ministério de 
poder, mas estragaram-na porque começaram a laborar fora do plano divino 
revelado nas Escrituras. Como em 2 Reis 6.5, perderam o ferro do machado; 
só têm o cabo agora.

Se eles deram fruto a princípio, não permaneceram assim. A vitória e a aprova- 
ção divina iniciais não significam continuidade da operação divina nem frutos 
permanentes, caso a pessoa saia do plano bíblico: “para que deis fruto, e o vosso 
fruto permaneça”. Assim disse Jesus (Jo 15.16).
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Quem reconhece ter recebido um ministério de pregação acompanhado 
de sinais e maravilhas, pelo poder de Deus, exerça-o, mas segundo a doutrina 
bíblica, apegado sempre à Palavra. Não é nunca possível um tal ministério fru- 
tificar mais e mais e permanecer assim, sem o instrumento humano conservar-se 
na humildade, na simplicidade e na pureza doutrinária da Palavra de Deus. 
U m  obreiro pode receber o mais rico ministério de libertação e conservar-se 
profundamente bíblico, dentro dos ditames de ética ministerial e da Palavra 
de Deus.

O espirito do profeta e 0 Espirito do Senhor. Precisamos fazer a nossa parte, a fim de 
que o Espírito realize a dEle. E isso está relacionado com a liturgia, conjunto dos 
elementos que compõem o culto cristão (At 2.42-47; I Co 14.26-40; Cl 3.16). 
Embora seja possível liturgia sem culto, não há culto sem liturgia (Is I . I I - I 7 ;  
29.13; M t 15. 7-9; I Co I I . 17-22).

A parte litúrgica compreende diversas partes do culto: oração (At 12.12; 16.16); 
cânticos (I Co 14.26; Cl 3.16); leitura e exposição da Palavra de Deus (Rm 10.17; 
H b 13.7); ofertas (I  Co 16.1,2); manifestações e operações do Espírito Santo (I Co 
14.26-32); e bênção apostólica (2 Co 13.13; N m  6.23-27).

Tom ando como base o livro de Atos dos Apóstolos e as Epístolas (At 2.1-4; 
E f  5.19; Cl 3.16), vejamos como era o culto, nos tempos do Novo Testamento. 
A promessa da efusão do Espírito (J1 2.28) cumpriu-se no dia de Pentecostes 
(At 2.16-18), quando os que estavam reunidos foram “cheios do Espírito Santo 
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia 
que falassem” (At 2.1-4). Essa experiência pentecostal repetiu-se em outras oca- 
siões: em Samaria (At 8.14-20); na vida de Paulo (At 9.17); na casa de Cornélio 
(At 10.44-48); e em Éfeso (At 19.1-7).

Manifestações espirituais como essas foram acompanhadas de: falar em outras 
línguas (At 2.4; 19.6); poder (At 8.18,19); exultação a Deus (At 10.46); ousadia, 
poder e graça na pregação (At 4.31,33); e mensagens proféticas (At 19.6). O 
culto dos crentes primitivos que, nos primeiros dias da igreja em Jerusalém, não se 
distinguia muito da liturgia judaica (At 3.1), passou a ser dinâmico, espontâneo 
e com manifestações periódicas dos dons concedidos pelo Espírito Santo (Rm
12.6-8; I Co 12.4-11,28-31).

Se alguém reconhece que tem recebido dons espirituais para um ministério de 
poder, o primeiro passo não é sair fazendo demonstrações pueris, escandalosas 
e antibíblicas. Não. O  primeiro passo é conhecer o que a Bíblia ensina sobre um 
determinado ministério.

Sabemos que a capacidade espiritual do obreiro vem de Deus, mas do seu 
preparo ele deverá cuidar, segundo está escrito: “Procura apresentar-te a Deus
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aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a 
palavra da verdade” (2T m  2.15). E mediante a Palavra de Deus que ele se torna 
hábil para toda boa obra (2 T m  3.17).

Ninguém que cometa escândalos e pratique as coisas negativas mencio- 
nadas neste tópico venha a dizer que agiu assim movido pelo Espírito Santo, 
porque Ele não é autor de desmandos, sejam quais forem. Que surgiriam tais 
coisas em nossos dias, sabemo-lo pela Bíblia (2 Pe 2.1,2), porém que elas e 
seus promotores permaneçam entre nós como sendo nossos, e dos nossos, não
( I  Jo 2.19)!

A PLENITUDE DO ESPÍRITO SANTO

A recomendação da Bíblia aos crentes pentecostais é: “Não vos embriagueis 
com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito” (E f 5.18).

“Enchei-vos do Espírito”. O  verbo traduzido por “enchei-vos” traz no original 
quatro lições importantes:

1) E um imperativo —  pois se trata de uma ordem.
2) Está no plural —  por isso, aplica-se a todos os crentes.
3) Está na voz passiva —  o que significa que a ação de estarmos cheios do 

Espírito é atribuição dEle.
4) Está no tempo presente contínuo —  isto é, designa uma ação constante, 

contínua, perene. Portanto, pode ser traduzido como “Deixai-vos encher 
continuamente do Espírito”.

Enchendo-nos continuamente do Espírito para cultuar a Deus. Os crentes de Efeso 
só poderiam continuar enchendo-se do Espírito, se já estivessem cheios dEle 
anteriormente. N a verdade, eles já haviam sido batizados com o Espírito, 
conforme Atos 19.1-7. Quando o crente é cheio e se mantém renovado pelo 
Espírito Santo, o culto cristão é caracterizado por: “salmos, e hinos, e cânticos 
espirituais” (E f 5.19).

O fruto do Espírito. Em I Coríntios 2.14— 3.3, vemos que Deus divide toda 
a humanidade em três grupos de pessoas. Apenas três, e isso no sentido espi- 
ritual: ( I )  o homem natural, literalmente controlado pela sua alma (2.14); (2) 
o homem espiritual, literalmente controlado pelo Espírito Santo (2.15); e (3) 
o homem carnal, controlado, literalmente, pela sua natureza carnal (3.3). Nin- 
guém escapa dessa classificação divina. Todos nós somos um desses "homens”. 
Identifique-se!

O homem natural não é salvo. È irregenerado. E chamado de “natural” porque 
vive segundo a natureza adâmica, decaída. O  homem espiritual é aquele que o
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Espírito Santo governa e rege seu espírito, sua alma e seu corpo. Nele, o seu “eu”, 
pela fé em Cristo, está mortificado, crucificado (Rm  6 .11; G1 2.19,20).

Já o homem carnal, na conceituação bíblica, é o crente espiritualmente ima- 
turo e que assim continua através da vida —  “meninos em Cristo” (I  Co 3.1). 
A vida do crente carnal é mista, dividida, fracassada. Esse crente vive em conflito 
interior entre a sua natureza humana e a divina, sendo a sua alma o campo de 
batalha (cf. G1 5.13-26).

O  homem espiritual é o crente cheio do Espírito Santo, isto é, aquele em 
cuja vida o fruto do Espírito tem amadurecido (G1 5.22,23; E f 5.9; Jo 15.1-8,
16). A evidência de que alguém continua cheio do Espírito é a manifestação do 
fruto do Espírito de Deus em sua vida (M t 3.8; 7.20).

Se um cristão afirma ser nascido de novo, mas seu modo de viver dentro e 
fora da igreja desmente o que afirma, isso é uma contradição, um escândalo e 
uma pedra de tropeço para os descrentes e os cristãos mais fracos. È pela sua 
habitação e presença permanente no crente, regendo-o em tudo, que o Espírito 
produz o seu fruto, como descrito em Gálatas 5.22.

P e c a d o s  c o n t r a  o  E s p ír it o  S a n t o

Os pecados contra o Espírito Santo afetam ternvelmete a santidade. Ele é 
o Espírito Santo; o Espírito que nos santifica. Ele é muito sensível; é tanto que 
é simbolizado pela pomba. O  único pecado imperdoável só pode ser cometido 
contra Ele; não contra o Deus Pai, nem contra o Deus Filho. Isso deve nos servir 
de alerta quanto ao pecado!

H á seis principais pecados contra o Espírito Santo; que consistem em palavras, 
atitudes e atos. Entre os pecados por palavras, acham-se as afrontas verbais e as 
blasfêmias. As atitudes e os atos constam da resistência ao Espírito, e da recusa 
contínua de se cumprir a vontade de Deus.

Resistir ao Espírito Santo. A resistência ao Espírito é o pecado inicial que 
se comete contra o Consolador (A t 7.51). È dizer “não” continuamente ao 
convite da salvação; recusar ouvir e ler a Palavra de Deus; recusar os impulsos 
interiores do Espírito Santo dentro de nós (orar, testemunhar, apartar-se 
do mal).

Resistir ao Espírito é também rebelar-se contra a autoridade divina (Is 63.10). 
Não só a direta, que é infreqüente na Bíblia: mas a autoridade divina indireta, 
isto é, delegada por Deus. Esta é a forma predileta de Deus governar entre os 
homens, através da família (autoridade social); do governo (autoridade civil); e 
da igreja (autoridade religiosa).
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Esse pecado, cometido por incrédulos e crentes, consiste ainda em adiar a 
decisão de obedecer ao Senhor. È, em resumo, resistir à voz de Deus, de todas 
as formas. E, uma vez cometida essa ofensa, as demais parecerão de somenos 
importância, visto que o coração do ofensor, afetado terrivelmente pela iniqüi- 
dade, considerará o pecado algo comum e corriqueiro.

O  pecado de resistir ao Espírito pode ser compreendido pelo modo como 
Estêvão concluiu seu sermão diante dos anciãos de Israel: “Homens de dura 
cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo” 
(At 7.51). O  pecado daqueles homens não era um ato isolado, mas contínuo: 
resistir “sempre” ao Espírito Santo.

Quem resiste ao Espírito Santo recusa, de forma consciente, a vontade divi- 
na expressa pela terceira Pessoa da Trindade, mediante a Palavra de Deus e por 
meio de seu trabalho em nossos corações. A palavra “resistir”, empregada por 
Estêvão, no original, vai além de uma mera resistência. Significa lutar contra; 
lutar com afoiteza.

O  povo de Israel até hoje sofre as conseqüências de sua resistência contínua 
ao Espírito de Deus ( I  Ts 2.15,16). Os ouvintes de Estêvão “lutavam” contra o 
Espírito, empregando naquela peleja todas as suas forças (cf. Zc 7.12; Gn 6.3; 
Is 30.1; Ne 9.30; Ez 8.3,6). O  povo de Deus fez isso por rebeldia contumaz, e 
o Espírito do Senhor voltou-se contra eles. Que relato terrível e condenatório 
(Is 63.10)! O  leitor tem resistido ao Espírito Santo?

Insultar ao Espírito Santo. Insultar ou agravar o Espírito Santo é um pecado que 
consiste em insultar, agravar, ultrajar a terceira Pessoa da Trindade. E rejeitar con- 
tinuamente a Jesus —  isso pode ser uma pessoa, uma família, uma comunidade, 
uma nação. É um pecado cometido por incrédulos e crentes.

Acostumados com o culto levítico, e sob perseguição por causa do evangelho 
de Cristo, os cristãos de origem judaica começaram a deixar a igreja e a retornar 
ao judaísmo centrado no Templo em Jerusalém. Em Hebreus 10.29, eles são 
incisivamente exortados a não fazê-lo: “De quanto maior castigo cuidais vós será 
julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue 
do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça?”

Aqueles irmãos cometeram três horrendos pecados: o de pisar o Filho de 
Deus; o de ter por comum o sangue da aliança; e o de agravar o Espírito Santo. 
Agravar, como aqui é empregado, é afrontar, ultrajar, debochar, zombar, injuriar, 
insultar com desdém.

Quem ultraja ao Espírito rejeita a Palavra de Deus com menosprezo e zom- 
baria, continuamente. Além disso, tem o sangue redentor de Jesus como coisa 
sem valor, sem importância; rejeita com desdém e escárnio as ofertas da graça
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de Deus. Essa recusa ultrajante se deve ao fato de o crente 'ou  descrente) não 
valorizar (negligenciar) os dons graciosos de Deus: o dom da salvação; o dom 
do Espírito; os dons espirituais.

Tentar 0 Espírito Santo. E pecar conscientemente até quando o Espírito Santo 
suportar. È um pecado cometido também por incrédulos e crentes. Implica 
mentir ao Espírito (ora, Ele é a verdade: I Jo 5.6); enganar os servos de Deus 
como congregação, como corpo; e ser hipócrita. O  hipócrita devia saber que o 
Espírito Santo sonda e conhece os corações.

Ananias e Safira cometeram esse pecado; mentiram ao Espírito; enganaram os 
servos de Deus; e quiseram mostrar-se melhores do que os outros, sem o serem, 
conforme lemos em Atos 5.1-10.

... Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do 
preço, sabendo~o também sua mulher; e, levando uma parte, a depositou aos pés dos 
apóstolos. Disse, então, Pedro: Ananias, por que encheu Satanás 0 teu coração, para 
que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, 
não ficava para ti?E, vendida, não estava em teu poder? Por que jormaste este desígnio 
em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus (...) Então, Pedro lhe disse 
[a Safira]: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar 0 Espírito do Senhor?
(...) E  logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta e 
a sepultaram junto de seu marido.

A mentira ao Espírito Santo está categoricamente exemplificada na passagem em 
que Pedro, pelo Espírito Santo, denuncia a mentira de Ananias e Safira: “Ananias, por 
que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses 
parte do preço da herdade?” (At 5.3). Qual é o sentido da palavra “mentira” aqui? O 
termo original corresponde a contar uma falsidade como se fosse verdade. Ananias e 
Safira certamente ensaiaram essa mentira, como pode ser visto no versículo 9.

Quais são as implicações de se mentir ao Espírito Santo? Quem mente ao 
Espírito Santo, menospreza a sua deidade; Ele é Deus (vv.3,4). Como a terceira 
pessoa da Santíssima Trindade, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Isso 
significa que o Espírito Santo tudo sabe e tudo conhece. Logo, mentir e tentar o 
Espírito do Senhor (v.9), é testar a tolerância de Deus, isto é, pecar até enquanto 
Deus suportar, (cf. N m  14.22,23; D t 6.16; M t 4.7).

Entristecer 0 Espírito Santo. N a Epístola aos Efésios, exorta-nos Paulo: “E não en- 
tristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção. 
Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de 
entre vós” (E f 4.30,31).
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O  que é entristecer o Espírito Santo? O  vocábulo original tem a ver com 
agravo, dor, aflição, angústia.

Entristecer ao Espírito, um pecado cometido por incrédulos e crentes, consiste 
em fazer tudo aquilo que não agrada ao Espírito de Deus, como ser ingrato para 
com Deus; ser negligente na vida espiritual; ser esquecido das bênçãos divinas 
recebidas e das coisas de Deus em geral; ser rebelde, desobediente de modo 
contínuo para com Deus (cf. Is 63.10); ser mundano, o que implica infidelidade 
espiritual (Tg 4.5); e ser carnal (G1 5.16).

O  que pode entristecer o Espírito Santo? Mathew Henry responde: “Toda 
conversação maligna e corrupta, que estimule os desejos pecaminosos e a luxúria, 
contrista o Espírito Santo”. O  Espírito Santo também é entristecido quando, 
desprezando a vontade divina, preferimos seguir nossos desejos e ambições; 
quando o cristão não reverencia a sua presença manifesta e ignora a sua voz; e 
quando o crente não busca a sua vontade e direção.

E importante considerar aqui os “nãos” divinos constantes de Efésios 4.26-30:

Irai-vos e não pequeis; não se ponha 0 sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que 
furtava não furte mais; antes; trabalbejazendo corn as mãos oqueé bom, para que tenha 0 que 
repartir com 0 que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a 
que for boa para promover a edfieação, para que dê graça aos que a ouvem. E  não entristeçais 
0 Espírito Santo de E)eus, no qual estais selados para 0 Eha da redenção.

Muitos falsos ensinadores têm afirmado que não existem proibições para os 
crentes; os tais afirmam que é proibido proibir. Mas, como vemos na referência 
acima, a Palavra de Deus apresenta muitos “nãos”, como:

1) “Não pequeis”.
2) “Não se ponha o sol sobre a vossa ira”.
3) “Não deis lugar ao diabo”.
4 .”Não furte mais“ ו

/

5) “Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe”.
6) “Não entristeçais o Espírito Santo”.

O  Decálogo também consiste de tremendos “nãos” divinos! Será que sabemos 
ensinar mais do que Deus, que usa “nãos”?

Apagar 0 Espírito Santo. Escrevendo aos crentes de Tessalônica, Paulo exortou- 
os: “N ão extingais o Espírito” (I  Ts 5.19). Como o Espírito Santo é com- 
parado ao fogo, apagar ou extin^uir o Espírito é abafar, reprimir, sufocar o 
calor e a luz provenientes dEle. E, pois, reprimir a voz do Espírito dentro de
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nós; opor-se à operação dEle em nosso meio; não se renovar espiritualmente; 
impedir a sua operação pelo mundanismo, materialismo e humanismo (Mc 
4.19; Lc 8.14).

Extinguir o Espírito Santo —  um pecado cometido apenas por cren- 
tes —  é ser fanático religioso; desviar-se para “a direita” (observe que, em 
Isaías 30.21, o primeiro tipo de desvio para o qual Deus chama atenção é 
para “a direita”); enfim, é não dar ouvido a Ele, até que a sua voz não seja 
mais ouvida:

Porém entendeste a tua bemgmdade sobre eles por muitos anos e protestaste contra eles 
pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas; porém eles não deram ouvidos; pelo 
que os entregaste na mão dos povos das terras {Ne 9.30).
Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra
(Jo 8.43).

O  termo traduzido por “extinguir”, referente ao Espírito Santo, tem o sentido 
colateral de apagar aos poucos uma chama, um fogo que está a arder. Portanto, 
extinguir o Espírito é agir de modo a impedir, suprimir ou limitar a manifestação 
do Espírito do Senhor. Quando perdemos o primeiro amor, extinguimos ou 
apagamos de nossas vidas o Espírito de Cristo (Ap 2.4).

Qual é o perigo de se extinguir o Espírito Santo? A extinção das operações do 
Espírito Santo na vida da igreja quando não é letal, a adoece e debilita, sem que 
ninguém o perceba. Mais tarde, resta somente a lembrança do passado quando 
o fogo do céu ardia. Sempre que for detectada a falta de operações do Espírito 
Santo em nosso meio, devemos clamar a Deus sem cessar por um avivamento 
espiritual. A extinção do Espírito Santo leva a igreja à mornidão espiritual (Ap
3.14-22).

O fogo é o grande agente purificador natural, assim como o Espírito Santo 
é o grande agente purificador divino. Sendo assim, arrume bem a lenha (ponha 
ordem na vida; coloque a “lenha” em ordem); limpe o local do fogo (tire de 
sua vida “cinza”, “areia”, “água”, “coisas estranhas”, como as doutrinas falsas); 
areje o fogo (sem ar fresco, bom, o fogo se apaga); alimente o fogo (com lenha 
boa [Pv 26.20], combustível bom, o que é caro; o fogo é sempre bom; a lenha 
às vezes é ruim); e mantenha o equilíbrio do fogo —  isso requer “acendedores” 
e “apagadores” de “ouro puro” (Êx 25.38; 37.23).

Blasfêmia contra 0 Espírito Santo. Este pecado é cometido por incrédulos (M t 
12.31,32; M c 8.28-30; Lv 24 .1 1-I4). Implica atribuir continuamente os atos 
divinos a Satanás (cf. M t 12.24). E a blasfêmia contínua, deliberada, consciente
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e abusiva contra o Espírito Santo. Trata-se de um “eterno pecado” (Mc 3.29
—  cf. rodapé ARC).

O  pecado em apreço não pode ser cometido por ignorância (I Tm  I .I3 ); não 
é cometido mediante uma fraqueza isolada, impensada; torna-se imperdoável, não 
porque Deus não queira ou não possa perdoar, mas porque o pecador, através 
desse pecado, afasta para longe de si a única Pessoa, o Espírito Santo, que podia 
convencê-la do tal pecado.

Encontrava-se o Senhor Jesus numa sinagoga em Cafarnaum, a sua cidade, 
quando lhe trouxeram um endemoninhado cego e mudo. Jesus por sua compaixão 
libertou totalmente o homem possesso. Os fariseus alegaram que Ele operara 
tal milagre pelo poder do chefe dos demônios. Era o cúmulo do pecado deles 
contra o Espírito Santo (M t 12.24).

Jesus lhes disse: “Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a 
blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser 
alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas, se alguém 
falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no 
futuro” (M t 12.31,32; Mc 3.28-30; Lc 12.10).

Os adversários de Jesus blasfemavam contra Ele e o Espírito Santo, decla- 
rando consciente, proposital e seguidamente que Jesus operava milagres pelo 
poder de Satanás, o chefe dos demônios (M t 9.32-34; 12.22-24; M c 3.22; Lc
11.14,15). Com essa blasfêmia, eles estavam rejeitando de modo deliberado 
o Espírito Santo que operava em Jesus, o Messias (M t 12.28; Lc 4.14-19; Jo 
3.34; At 10.38).

A blasfêmia deliberada e consciente contra o Espírito Santo é imperdoável. 
O  ser humano pode chegar a tal cegueira espiritual a ponto de blasfemar contra 
o Espírito. Ver M t 23.16, 17, 19, 24, 26. A blasfêmia contra o Espírito de Deus 
é a conseqüência de pecado similares que a precedem, como:

1) Rebelar-se e resistir ao Espírito (Is 63.10; At 7.51).
2) Abafar e apagar o fogo interior do Espírito ( I  Ts 5.19; Gn 6.3; D t 29.18- 

21; I Ts 4.4).
3) O  endurecimento total do coração —  cauterização da consciência e cegueira 

total. Chegando o ser humano a este ponto, torna-se réprobo quanto à fé 
(2 Tm  3.8) e passa a chamar o mal de bem e o bem de mal (Is 5.20).

A blasfêmia contra o Espírito  do Senhor é imperdoável porque sendo 
Ele o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo (Jo 1 6 .7 -1 1), e, 
que intercede por nós (R m  8 .26 ,27), é recusado, rejeitado e blasfemado 
(cf. I Sm 2 .25). Isso porque a obra salvífica do Pai e a do Filho estão
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completas, mas a do Espírito  Santo continua até que todos os salvos che- 
guem ao céu (Ap 22.11)!

Conclusão. As igrejas somente poderão lograr bom êxito em qualidade e quan- 
tidade quando se mantiverem nos padrões da sã doutrina e revestidas do poder 
do Alto. De poder de baixo (humano, terreno) não temos falta, mas necessitamos 
sempre do poder do Alto, que põe a igreja em marcha (Lc 24.49).

È impensável um  crente ou uma igreja sem o Espírito Santo. Não devemos 
cometer nenhum pecado contra Ele, a fim de que o mantenhamos conosco e em 
nós. Que o Senhor nos ajude a sermos sadios na fé, maduros no entendimento 
e zelosos na manutenção da chama do autêntico avivamento espiritual.

A v i v a m e n t o  p e l o  E s p ír it o

N a Epístola aos Colossenses —  escrita no ano 61, aproximadamente — , 
há menções da igreja de Laodicéia (2.1; 4.13,15,16) e dos crentes laodicenses 
(4.16). Neste mesmo versículo, há também uma ordem para que a epístola em 
apreço fosse lida na igreja dos laodicenses, e que a epístola que viesse de Laodicéia 
fosse lida pelos colossenses.

A Epístola de Laodicéia não foi incluída no cânon sagrado do Novo Testa- 
mento. A razão disso não está revelada —  talvez fossem mensagens preventivas 
de Deus contra a mornidão e o formalismo espirituais, que estariam em formação 
naquela igreja.

Deus previne, avisa e adverte de antemão, e às vezes chamando as pessoas pelo 
nome, como: “Abraão, Abraão”, “Simão, Simão”, “Moisés, Moisés”, “Saulo, 
Saulo”. A carta de Jesus à igreja em Laodicéia, por meio de João (Ap 3.14-22), é 
de aproximadamente 96 d.C. Se tudo foi assim, aquela igreja esfriou aos poucos, 
até chegar ao estado crítico descrito em Apocalipse,

Necessidade de avivamento. Quando, em que estado de coisas e em que situação a 
igreja carece de um real avivamento do Espírito Santo? Quando nela prevalecem 
as seguintes características negativas:

1) Calmaria espiritual, paralização espiritual, indiferença e comodismo (Ez 
37.9).

2) Sonolência espiritual (E f 5.14).
3) Insensibilidade espiritual, mas também insensibilidade moral e social (cf. 

E f  4.19; Pv 23.35; I Tm 4.2).
4) Secularismo —  ou mundanismo. E o crente conformar-se com o mundo; 

“dar na forma [fôrma] do mundo”, como diz literalmente Romanos 12.2:
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e não vos conformeis com este mundo”. É a contextualização da igreja 
com o mundo, o que está muito em voga hoje.

5) Postura do crente apenas defensiva quanto ao mal e ao pecado, e não de 
repúdio, aversão, horror e de combate espiritual contra ele.

6) Quando, na igreja, prevalece entre os crentes a hibernação espiritual (Ap
3.11). E o estado do crente que permanece meio-morto. Tem nome de que 
está vivo espiritualmente, mas na realidade está morto, sem vida, sem fervor, 
sem entusiasmo e sem condições de reagir a um tal estado de coisas.

Uma igreja nesse estado pode ter: uma boa estrutura eclesiástica ( “ossos”, Ez 
37.3); muita organização ( “nervos”, v.8); muito movimento e vaivém ( “carne”, 
v.8); muito boa aparência ( “pele”, v.8); mas tal igreja não tem vida espiritual 
vibrante, transbordante e dinâmica, pela ausência do “Espírito de vida” (Ez 
37.8,9; Rm  8.2).

7) Também quando entre os crentes prevalece o desinteresse pelos cultos e 
passam a se interessar mais pelas coisas e passatempos seculares, profanos, 
tentando eles com isso preencher o seu vazio espiritual. Nesse estado, a 
perda de cultos pelo crente não lhe traz falta. Vem, por fim, o abandono 
da Casa de Deus (cf. H b  10.25; SI 27.4; 84.2,10; I22 .I; Ag 1.4,9).

N o  livro de Atos, vemos como Deus fez surgir a igreja avivada no Espírito 
Santo, coisa que os crentes de Israel desconheciam. Cremos e oramos que do 
mesmo modo Ele avivará poderosamente a sua igreja, nesses últimos dias que 
precedem a volta de Jesus.

O  avivamento espiritual, como no princípio, é uma necessidade em nossos 
dias. Hoje, muitas igrejas pensam estar experimentando um reavivamento, quan- 
do, na verdade, tudo não passa de inovação, misticismo, falsificações e mudanças 
injustificáveis na liturgia do culto, etc.

Características de um avivamento. Quais são, pois, à luz da Palavra do Senhor, as 
características de um genuíno avivamento, promovido pelo Espírito de Deus?

I) Contrição total. N um  verdadeiro avivamento, há contrição total pelo Es- 
pírito Santo. Contrição é arrependimento, humilhação e confissão de pecados e 
males de todos os tipos, na presença do Senhor; é quebrantamento espiritual em 
nosso íntimo, acompanhado de profundo arrependimento de pecados. E tudo 
isso deve ser demonstrado também em nosso exterior, pela poderosa ação do 
Espírito Santo.

Esses estados da alma têm a ver com o pecado, no seu duplo aspecto: como 
delito praticado e como estado imanente no ser humano —  isto é, a pecamino- 
sidade da natureza humana. Desta forma do pecado, o crente precisa ser sempre
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vencedor, pelo “sangue da sua cruz [de Cristo]” (Cl 1.20), como bem nos mostra 
a passagem de Romanos 6.

E num tal contexto espiritual que o avivamento se instala, e o Espírito Santo assu- 
me a primazia, predominando e prevalecendo. Infelizmente, quem retarda e impede o 
avivamento da igreja não são os incrédulos; somos nós, os crentes, inclusive obreiros. 
Basta ler passagens como 2 Crônicas 7.14 para se chegar a tal conclusão.

U m  real avivamento inclui, sim, os obreiros da igreja (cf. Zc 3.3). Qual 
era o problema da igreja de Efeso? Seu pastor deixara o primeiro amor (Ap 
2.4). E o da igreja de Sardes? Seu pastor estava m orto no seu estado espiritual 
e não sabia (Ap 3.1). E o problema da igreja de Laodicéia? Seu pastor era 
m orno (Ap 3.16).

Meditemos sobre o termo “perfeito”, concernente ao crente no contexto do 
avivamento. O  referido termo aparece em passagens como Deuteronômio 18.13; 
Mateus 5.48; 2 Coríntios I3 .I  I e Colossenses 1.28. Ele, em suma, diz-nos que 
o nosso inteiro ser deve ser oferecido a Deus; tudo deve estar à disposição dEle: 
espírito, e alma, e corpo. Não retenha nada! Ponha tudo no altar.

Em Marcos 12.30, vemos uma pormenorização disso: nossa afeição (“de 
todo o teu coração, e de toda a tua alma”); nossa cognição ( “e de todo o teu 
entendimento”); e nossa volição (“e de todas as tuas forças”). Sim, um avivamento 
começa e continua pela reconsagração total do crente a Deus.

Que façamos a oração do profeta Habacuque: “Ouvi, S e n h o r , a tua palavra, e 
temi; aviva, ó S e n h o r , a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica; 
na ira lembra-te da misericórdia” (3.2).

2) Perdão e reconciliação. N o  avivamento de Israel ( I  Rs 18), Deus usou como 
instrumento humano o profeta Elias. N o  cumprimento de sua missão, o pri- 
meiro passo deste profeta foi “reparar o altar do S e n h o r , que estava quebrado” 
(vv.30-32). Em seguida, ele colocou no altar doze pedras —  que representavam 
as doze tribos israelitas, completas e unidas — , e não apenas dez, o que repre- 
sentaria incompletude e divisão de Israel, como era o caso do Reino do N orte 
(dez tribos), ao qual o profeta pertencia.

E notável o fato de Elias trabalhar com doze pedras no altar, sendo ele do 
reino das dez tribos! O  que pode fazer um povo dividido e desunido? Se, por 
acaso, realizarem alguma coisa de bom, os males de sua desunião e da sua rebeldia 
atrofiarão tudo o que se fizer.

Em Ezequiel 37, no grandioso avivamento ali retratado, “cada osso se uniu 
ao seu osso” (vv.7,I7). Imagine um osso unindo-se a um corpo que não era o seu 
e, por conseguinte, diferente na idade, na altura, etc. Isso daria numa imensa e 
confusa babel, em que cada um estaria sem identificação, sem dono, sem direção;
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e logo a seguir: deformações, anomalias, teratias, como indivíduos e como grupo. 
Não é isso que está acontecendo por toda parte com os chamados movimentos 
avivalistas de renovação carismática?

Sim, um avivamento não é só de quebrantamento de espírito, mas também de 
perdão total, com reconciliação entre os crentes, inclusive obreiros. Pessoalmente, 
este autor tem visto, em nosso país, obreiros causando, fomentando e acalentando 
inimizades no ministério. E ainda apresentam “justificativas”, além de, pior ainda, 
acharem que isso que fazem é uma virtude!

Em Atos 4.32, no primeiro avivamento da igreja, a Bíblia diz: “E era um o 
coração e a alma da multidão dos que criam”. Deus pode fazer isso hoje, num 
reavivamento —  a unidade espiritual do seu povo. Portanto, o avivamento genuíno 
envolve amplo perdão e reconciliação de uns com os outros; isto é, união e, sobre- 
tudo, unidade. O  que pode fazer um povo descontente, dividido e desunido?

3) Generosidade e abundância financeira. Em Jerusalém ocorreu um avivamento 
de ampla e contínua generosidade entre os crentes, de abundância financeira, 
nas contribuições para a obra de Deus em geral: nos dízimos, nas ofertas, nas 
doações, na mão-de-obra voluntária, nos auxílios; enfim, na cooperação de todas 
as formas (Atos 4.32-37).

Mas também deve haver restituição aos outros, de tudo o que for alheio, que, 
porventura, esteja em nosso poder. N o  avivamento espiritual sob o rei Ezequias, 
vemos em ação a liberalidade financeira, espontânea, do povo, movida pelo Espírito 
de Deus (2 Cr 31.5-10). N o  avivamento de Jerusalém ocorreu o mesmo. E que 
ocorra da mesma forma em nossos dias!

4) Santidade interior e exterior. Segundo o modelo bíblico, o reavivamento resulta 
em santidade do crente em toda a sua maneira de viver ( I  Pe 1.15). Se um aviva- 
mento não resultar nisso —  nessa mudança de vida —  tudo não passará de mero 
entusiasmo, mecanicismo e emoção, como acontece com certos “avivamentos” 
orquestrados pelos homens. O  avivamento sob Esdras e Neemias, nesse sentido, 
obteve grandiosos resultados (Ne 8; 9.1-38; 10.1-39; 13).

A santificação deve ocorrer em “todo o vosso espírito, e alma, e corpo” (I  Ts 
5.23). Isso significa que devemos ser santos em nosso viver, e em nossa conduta
—  isto é, em nosso caráter, internamente — , e em nosso proceder, externamente. 
Nossa vida natural é uma série diuturna de hábitos, práticas e costumes, que 
podem ser bons ou maus, ou um misto dos dois. E evidente que um povo santo, 
porque pertence a Deus, deve ter costumes santos.

Mantenhamo-nos, pois, separados do mundo pecaminoso. Reflitamos sobre 
a advertência da Palavra de Deus registrada em Eclesiastes 10.8: “Quem fizer 
uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá”. “Abrir
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uma cova”, aqui, é iludir o povo; é fazer o povo errar e deixá-lo nesse estado. 
“Cova” é armadilha, embuste, laço, simulação. “Romper um m uro” é eliminar a 
separação do pecado; é ficar indefeso às investidas do mal; é renunciar à condição 
de “povo peculiar” (Ex 19.5; T t 2.14).

5) Evangelização e missões. O  avivamento promovido pelo Espírito Santo move 
e leva a igreja a evangelizar e a fazer missões entre os povos. Evangelização e 
missões são dois lados de um só assunto —  de um mesmo trabalho para Deus 
(cf. At 1.8; 5.42; 8.4; 13.1-4). E este trabalho é a atividade principal de uma 
igreja avivada, um fato patente no livro de Atos dos Apóstolos, mas também na 
história subseqüente da igreja, sempre que ela é reavivada.

6) Louvor e adoração. Num a igreja realmente avivada, ouvem-se os “cânticos 
espirituais”, mencionados em Efésios 5.19. O  “som” vindo do céu (cf. At 2.2), 
quando do derramamento inicial do Espírito sobre a igreja, fala disto. O  sentido 
de ‘espirituais”, aqui, vai muito além daquele que lhe é comumente atribuído 
nos dias de hoje.

Uma igreja com avivamento do Espírito não precisa de artistas, de atores da 
música secular e de animadores de auditório —  como se a Casa do Senhor fosse 
um palco para comediantes — , nem de shows musicais, nem de torcida, nem de 
assovios, por parte daqueles que só buscam chamar a atenção para si mesmos. 
Isso não é avivamento; é aviltamento!

A igreja carece, sim, de “verdadeiros adoradores” que adorem a Deus em 
espírito e em verdade, conforme Jesus disse em João 4.24. Temos, atualmente, 
na igreja, não muito do verdadeiro louvor e adoração que agrada ao Senhor, 
porque tais coisas precisam ser precedidas de sacrifício espiritual ao Senhor (2 
Cr 29.27,30; H b  13.15; SI 50.23, “sacrifício de louvor”).

Evitemos brmcar de crente, de culto e de igreja. Isso só acontece numa igreja 
em que não há real avivamento. Em Mateus 6.2 e noutras passagens similares, Jesus 
verbera duramente contra os fariseus, chamando-os de hipócritas, porque brincavam 
de crente, simulavam, encenavam, fingiam espiritualidade. Pessoas assim são vazias 
de avivamento e poder; vazias do Espírito Santo e da Palavra de Deus.

7) Renovação e batismo com 0 Espírito. N o  genuíno avivamento há batismo com 
o Espírito Santo, com línguas estranhas, e manifestação dos dons espirituais (cf. 
SI 92.10; E f 5.18). Outrossim, a operação de milagres pelo Espírito Santo, como 
os “sinais” prometidos por Jesus em Marcos 16.17,18, são uma realidade, num 
avivamento bíblico norteado pela doutrina (At 2.42,43).

8) Intercessão e jejum. A oração intercessória e o jejum, de modo constante, são 
partes integrantes dos avivamentos reais, segundo a história da igreja (At 2.42; 2 Cr 
7.14; SI 119 —  aqui temos várias vezes o Salmista orando “vivifica-me” ou “aviva-
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me”). Que busquemos, pela oração mtercessória, o avivamento, como fez o profeta 
Habacuque (c. 609-605 a.C.), o qual profetizou durante o declínio espiritual que se 
seguiu ao reinado de Josias (Hc 3.2).

9) Palavra de Deus. A poderosa Palavra do Senhor sempre tem sido o instrumento 
inicial de Deus em todos os avivamentos (cf. Ne caps. 8-10; Ed caps. 8-10). E não 
pode ser diferente hoje: “Não é a minha palavra como fogo, diz o S e n h o r , e como 
o martelo que esmiuça a penha?” (Jr 23.29). O  avivamento de que necessitamos 
deve ser de busca e de ensino da Palavra de Deus.

Precisamos de um poderoso avivamento de ensino da Palavra de Deus, no 
templo, no lar, nos educandános da igreja, nas publicações, nos hinos cantados, 
etc. (cf. At 2.42; 5.42). Esse movimento de ensino da Palavra, por sua vez, con- 
duz à salvação dos pecadores (At 13.12; SI 51.13; Lc 20.1). O  avivamento pelo 
ensino da Palavra é necessário para que vidas sejam “moldadas” (M t 28.19) por 
meio da “disseminação do conhecimento das coisas do Senhor” (M t 28.20). Por 
exemplo, o avivamento espiritual que precedeu o primeiro advento de Cristo teve 
como instrumento divino a Palavra de Deus (Lc 3.2).

10) Destruição de ídolos. O  verdadeiro avivamento leva o crente a destruir os 
ídolos do coração. Sem uma vida avivada no Espírito, as coisas naturais desta 
vida logo se tornam “deuses” dentro de nós, como: riquezas, sucesso, posição 
ou status, cultura acadêmica, trabalho extremado —  de modo a deixar-nos sem 
tempo para a adorar a Deus — , glutonaria, diversões e passatempos “inocentes”, 
vaidades do espírito humano, etc.

São nesses casos ídolos do coração (Ez 14.3,4,7). Um tal ídolo em nossa vida é tudo 
aquilo que nela toma o lugar do verdadeiro Deus, e que ocupa o nosso coração, todo 
nosso tempo e toda nossa atenção. Samuel, o admirável homem de Deus, no avivamento 
dos seus dias, exortou o povo a destruir os seus próprios ídolos (I Sm 7.3-6).

Deus é o Senhor absoluto da nossa vida, ou somos nós que mandamos em 
nós mesmos? Não há meio-termo, pois Deus não divide o seu senhorio, nem a 
sua glória com ninguém. Jacó, ao experimentar um avivamento do céu em sua 
vida, deu um basta nos ídolos de casa (Gn 35.1-4). Em I João 5.21, está escrito: 
“Filhinhos, guardai-vos dos ídolos”. Ora, tratando-se aqui de cristãos, a referência 
é a ídolos do coração.

O modelo do avivamento pelo Espírito. Não há dúvidas de que a solução divina para 
neutralizar, deter e restringir os males que acossam os santos nesse tempo do fim é 
um verdadeiro avivamento, segundo o modelo da Palavra de Deus: sem inovações 
descabidas, sem distorções, sem manipulação humana, sem intermediários. O  
Espírito Santo é soberano. Que o Senhor nos avive segundo a sua Palavra, como 
bem disse o Salmista (119.25,154).
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Em Levícico 10, dois sacerdotes ofereceram “fogo estranho” perante o 
Senhor e foram mortos no mesmo instante, ali mesmo. '*Fogo estranho” era o 
fogo profano, não-sagrado, não aprovado por Deus; fogo não obtido do altar 
dos sacrifícios. Desse tipo de logo existe muito por aí, atualmente. Se a Lei 
continuasse em vigor hoje, os cemitérios estariam repletos de falsos avivalistas 
mortos. Atestado de Obito: “M orte espiritual prematura por falsa identidade 
ideológica cristã”.

Mas esse avivamento segundo o modelo bíblico —  promovido pelo Espírito, 
pois “o Espírito é o que vivifica” (Jo 6.63) —  é harmônico e equilibrado (Èx 
25.37,38; I Rs 7.49,50). O fogo sagrado das lâmpadas do candelabro era regu- 
lado, para que não se apagasse, mas também para que não se excedesse. Para isso, 
havia acendedores ou espevitadores (lit., “avivadores”), bem como reguladores 
do fogo (lit., “ajustadores do fogo, da chama”).

Nunca devemos interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências espirituais, 
mas interpretar as nossas experiências espirituais à luz da Palavra de Deus. Do 
contrário, cairemos no experiencialismo extremado e antibíblico, como estamos 
vendo acontecer nos dias de hoje.

Avivamento na casa de Deus e no lar. Somente o verdadeiro avivamento nos leva a 
amar, zelar e ser assíduos, na Casa de Deus. Leia em sua Bíblia estas passagens: 
Levítico 19.30; Salmos 27.4; 84.10; 93.5; Eclesiastes 5.1 e João 2.13-17. A 
Casa do Senhor vem sofrendo hoje, em muitos sentidos; tudo por falta de 
avivamento dos que a freqüentam. O  avivamento deve acontecer igualmente 
na família, no lar cristão.

Não podemos ter igrejas avivadas, despertadas, renovadas, santificadas, com 
lares distanciados de Deus, indiferentes e mesmo refratários ao avivamento es- 
piritual. H á várias passagens que comprovam esse avivamento a partir da família 
(Gn 35.1-7; N e 8.2,3; Ed 8.21; 10.1; 2 Cr 20.13; 31.18; Êx 38.8).

Vemos, em Deuteronôm io 20.5, que uma casa “edificada” precisa ser 
também “consagrada”. O  avivamento pentecostal que ocorreu na origem 
à igreja, no dia de Pentecostes, ocorreu num lar, numa casa de família, e 
continuou assim (At I .1 3; 5.42; Rm  16.5; I Co 16.19; Cl 4.15; Fm v.2). É 
oportuno lembrar que o termo “lar”, no seu original latino, indica uma laje 
fortemente aquecida na cozmha da casa —  isto é, o lugar onde permanecia 
aceso o fogo da casa; daí advém a palavra “lareira”.

O  avivamento espiritual (ou reavivamento) é uma intervenção divina na vida 
da igreja, onde e quando Deus quer, em resposta ao clamor da igreja despertada 
para um avivamento (2 Cr 7.14). Precisamos, pois, nesses últimos dias, de um 
real avivamento —  bíblico, soberano, poderoso, divino, sobrenatural, irresistível e
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duradouro — , incomparavelmente maior do que todos os precedentes, conforme 
a palavra profética de Joel 2.28.

Em Atos 2.17,18, está escrito: “E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, 
que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne; e os vossos filhos e as vossas 
filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão 
sonhos; e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas 
servas, naqueles dias, e profetizarão” (At 2.17,18).

Mas a plenitude da promessa pentecostal, conforme Joel 2.29,31 —  enfa- 
tizada por Pedro de modo parcial — , aguarda um pleno cumprimento futuro, 
como já vimos: “derramarei o meu Espírito”. E esse avivamento atingirá a igreja, 
em geral, e as suas instituições. “Aviva, ó  S e n h o r , a tua obra!”

A COOPERAÇÃO DO ESPÍRITO NA OBRA MISSIONÁRIA

Ao aceitar o convite divino para a maravilhosa salvação em Cristo (M t
11.28; T t  3.5), recebemos a bendita tarefa de anunciar as virtudes do Senhor 
Jesus Cristo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz (I  Pe 2.9). 
Ele nos confiou “a palavra desta salvação” (At 13.26). Mas, para termos êxito 
nessa Grande Comissão do Senhor, conforme Marcos 16.15, precisamos da 
capacitação do Espírito Santo (Jo 14.17; Mc 16.20; 2 Co 3.5), pois é Ele quem 
nos unge para evangelizar (2 Co 1.21) e convence o mundo do pecado, da justiça 
e do juízo (Jo 16.8-11).

A Grande Comissão. A Grande Comissão de Jesus à sua igreja abrange a evange- 
lização à nossa volta e a obra missionária (M t 28.19; Mc 16.15). Jesus derramou 
do poder do Espírito sobre os seus servos, no dia de Pentecostes (At 2.17), para 
que se tornassem suas testemunhas tanto na cidade onde estavam como em outras, 
até à extremidade da terra (At 1.8).

A urgência da evangelização. Evangelizar significa “anunciar as boas novas” (H b 
4.2; Rm  10.15). E isto é uma obrigação de cada salvo: “Se anuncio o evangelho, 
não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação; porque ai de 
mim se não pregar o evangelho!” (I Co 9.16, ARA). Nos últimos momentos entre 
os seus discípulos, Jesus enfatizou o dever de cada crente proclamar o Evangelho 
no poder do Espírito (At 1.6-8; Lc 24.47-49).

Não nos esqueçamos de que a evangelização deve ser pessoal, isto é, pessoa- 
a-pessoa, e igualmente em massa, como em tantos casos relatados no Novo 
Testamento (At 8.6, 26-35).

Esse assunto é muito urgente! Quem passa desta vida para a outra sem Jesus 
está perdido para sempre. Portanto, embora o número de evangélicos brasileiros
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seja expressivo —  algo em torno de 20%  da população — , a maioria não se 
preocupa com a evangelização. Sabemos também que o principal movimento 
pentecostal do mundo está em nosso país. Por isso, “não podemos deixar de 
falar do que temos visto e ouvido” (At 4.20).

O  Brasil é hoje o país com mais espíritas no mundo, e o primeiro colocado, 
na América Latina, em prostituição infantil. Além disso, temos aqui milhares 
de alcoólatras e viciados em outras drogas, bem como um número expressivo 
de menores abandonados. Estes e outros dados alarmantes devem nos despertar 
para a urgência da evangelização.

Deus conta conosco. O  Pai estabeleceu o plano de salvação (Ap 22.17; G1 
4.4,5; E f  2.8,9), o Filho pôs o plano em execução (Jo 17.4; 19.30), e o Consola- 
dor convence os pecadores e os converte, realizando o milagre do novo nascimento 
(Jo 16.8-11; 3.5). Deus quer usar aqueles a quem Ele salvou para a salvação da 
humanidade: a família; a vizinhança; os estrangeiros; os ricos e pobres; etc. Ele 
quer salvar a todos ( I  Tm 2.4).

A urgência da obra missionária. Esta envolve a transculturação ( I  Co 9.20- 
22; Cl 3.11), haja vista os diversos costumes e cultura dos povos do mundo, 
que influenciam na implantação, na formação e na preservação de igrejas 
autóctones. N em  todo crente pode ir para o campo missionário, mas todos 
podem  interceder em oração, contribuir financeiramente, e ajudar de muitas 
outras maneiras (R m  10.8-17).

“E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de 
salvar”. “E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, 
crescia cada vez mais” (At 2.47b; 5.14). Depois da plena evangelização de Jeru- 
salém (At 5.28), o Senhor permitiu uma perseguição e dispersão dos crentes, que 
levaram as boas novas a Samaria, Judéia e outras regiões daquele país (At 8.1-5; 
9.31; I I .  19-24). Não demorou muito para que o mundo conhecido ouvisse o 
Evangelho, graças à ação do Espírito naqueles crentes fervorosos, cheios de graça 
e de poder (Rm  10.18; 15.19; Cl 1.6,23).

O desitfio principal da igreja. O  mundo de hoje conta com mais de seis bilhões de 
habitantes. Destes, cerca de dois bilhões nunca ouviram a mensagem de salvação! O  
número de evangélicos em todo o mundo não chega a um bilhão, segundo os centros 
de informação missionária. N a igreja primitiva, todos evangelizavam incessantemente 
em toda parte, no poder do Espírito, com sinais e milagres (At 8.4,6,7). Precisamos 
em todo tempo estar revestidos do poder do Alto, para dar continuidade a essa urgente 
obra, a fim de que, como eles, alvorocemos o mundo para Cristo (At 17.6).

Em I Coríntios 1.22,23, vemos a importância da Grande Comissão de 
Jesus Cristo. Enquanto uns (com o os judeus) se preocupam com sinais, e
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outros (como os gregos), em buscar sabedoria, nosso objetivo deve ser a 
evangelização de todos, em todo o m undo. Tem os hoje muitos pregadores 
eloqüentes nos templos; mas é o poder do Espírito que faz de nós ganhadores 
de almas, no mundo.1

Assistência do Espírito na evangelização pessoal. O  Espírito Santo dirige os nossos 
passos, como no caso de Filipe relatado em Atos 8.26-38. Ele também ajuda- 
nos a superar os obstáculos apresentados pela pessoa evangelizada (Jo 4.7-29), 
desde que nos preparemos (I  Pe 3.15), firmando-nos em seu poder, e não em 
nossas palavras (I  Co 2.1-5).

Assistência do Espírito na pregação em público. O  segredo do êxito, em cruzadas 
evangelísticas, é buscar, em oração, a assistência do Consolador. Tomando como 
base às campanhas realizadas pela igreja primitiva, vemos o que acontece quando 
se prega a Palavra de Deus, no poder do Espírito Santo: salvação de almas (At 
2.41; 4.4); smais miraculosos (At 8.6,7); grande alegria (At 8.8); e batismo com 
o Espírito Santo (At 8.14-17).

Assistência do Espírito na obra missionária. Em Atos 13, vemos como a assistência 
do Espírito Santo é imprescindível à obra missionária:

1) Escolha. Em Antioquia havia cinco profetas e doutores, e o Espírito de Deus 
escolheu o primeiro e o último da lista: Barnabé e Saulo (w. 1,2). Por que não o 
primeiro e o segundo? Porque a chamada é um ato soberano dEle (H b 5.4).

2) Envio. Eles foram também enviados pelo Espírito (vv.3,4). A igreja apenas 
os despediu, pois é Ele quem escolhe e envia (M c 3.13,14).

3) Capacitação. Paulo e Barnabé manejavam bem a Palavra de Deus (w .16-44), 
eram cheios do Espírito, de ousadia (v.46) e tinham autoridade divina para re- 
preender os que se lhes opunham (vv.5-I2; At 4.31).

4) Direção. Guiados pelo Consolador, eles faziam discípulos numa cidade 
e partiam para outra (vv.46-5I). Graças à direção e à providência do Espírito, 
o evangelho, tendo alcançado a Europa (At 16.6-10), chegou tempos depois a 
América do Norte, de onde vieram para o Brasil os missionários suecos, Daniel 
Berg e Gunnar Vingren, pioneiros do Movimento Pentecostal em nosso país!

Antes de sua ascensão, Jesus mencionou os aspectos da obra missionária. O  alvo: 
“ensinai todas as nações” (M t 28.19). A abrangência: “todo o mundo... toda criatura” 
(Mc 16.15). A mensagem: “o arrependimento e a remissão dos pecados” (Lc 24.47). 
O  modo: “assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós” (Jo 20.21). E o 
poder: “recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós” (At 1.8).

Para alcançar o alvo, em toda a sua abrangência, pregando a mensagem certa e 
de modo apropriado, precisamos do poder do Alto (Lc 24.49). Portanto, “Não 
extingais o Espírito” (I  Ts 5.19).



T e o l o g i a  S i s t e m á t i c a  P e n t e c o s t a l2 2 4

A  RENOVAÇÃO PELO ESPÍRITO

H á vários fatores que ocasionam o envelhecimento ou a decadência espiri- 
tual. Os mais comuns são a rotina, a imaturidade, a frieza, o descaso e, por fim, 
a estagnação da vida cristã. H á crentes que perdem o entusiasmo e o fervor dos 
primeiros dias de fé, acostumando-se a uma vida sem poder, testemunho, oração, 
consagração e crescimento. Nesta situação, se não houver uma reversão imediata, 
o crente pode desviar-se dos caminhos do Senhor, o que será ainda pior.

Aquele fervor espiritual do início da conversão deveria ser conservado, man- 
tendo assim aberto o caminho da renovação pelo Espírito Santo (Lv 6.13; Jó
14.7-9; SI 92.10; 119.25; Lm 5.21; T t  3.5).

O que é renovação espiritual. Renovar significa “tornar novo”, “recomeçar”, “re- 
fazer”, “reaver”, “retornar”. N a renovação espiritual, o Espírito Santo restaura 
e revigora a obra que anteriormente havia iniciado na vida do crente (SI 103.5; 
Rm  12.2; Ap 2.4,5; SI 51.10; Cl 3.10).

Renovar espiritualmente é:
1) Retornar às experiências espirituais do passado. N o  início da fé cristã, o crente 

recebe do Senhor bênçãos extraordinárias que antes da conversão jamais poderia 
obter: fortificação pela fé em Cristo, certeza de vida eterna, batismo com o Espírito 
Santo, dons sobrenaturais, milagres, comunhão com Deus, santidade, vida cristã 
vitoriosa e tantas outras maravilhas que acompanham a salvação. O  amoroso Pai 
tem prazer de, no início da jornada da fé, encher o crente de vida, graça e poder 
espiritual. Ele nos eleva muito além das experiências puramente humanas.

Todavia, infelizmente, muitos esfriam na fé e perdem o contato com a Fonte 
da Graça. Só o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, pode revigorar aqueles 
que perderam a força e a altitude das águias (Is 40.28-31).

2) Restabelecer as bênçãos perdidas. E difícil aceitar que o crente possa perder algo 
que recebeu de Deus. Alguém imagina que o Pai celestial jamais retirará as bênçãos 
de seus filhos, especialmente as espirituais. Porém, a Bíblia é categórica ao afirmar 
que, se não cuidarmos bem da nossa vida espiritual, poderemos, sim, perder as 
bênçãos advindas do Senhor. A Palavra de Deus nos diz que podemos perder o 
amor (Ap 2.4), a alegria da salvação (SI 51.12), a fé (I  Tm 6.10), a firmeza em 
Deus (2 Pe 3.17), o poder (Jz 16.20) e muitas outras bênçãos do Alto. E por 
isso que somos advertidos a guardar o que temos (Ap 2.25; 3 .11).

Graças a Deus que, pela renovação espiritual, o Senhor nos restaura comple- 
tamente e torna a dar-nos as bênçãos perdidas (SI 51.10; Os 2.15; Lm 5.21-23). 
O  Grande Oleiro é plenamente capaz de fazer um novo vaso, com o barro do 
vaso que se quebrou (Jr 18.1-4).
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3) Receber novas bênçãos. As promessas de Deus jamais falham. Em Deus “não há 
mudança, nem sombra de variação” (Tg 1.17; H b I.I0 -I2 ). A conversão inclui gran- 
des e ricas promessas de Deus para a vida do crente, as quais Ele cumpre fielmente. 
N a renovação espiritual, o Senhor nos dá as bênçãos prometidas que até então não 
tínhamos recebido (Is 45.3), e nos anima a conquistarmos muito mais (Js 18.3).

Além disso, as bênçãos que Ele nos concedeu no passado (E f  1.3), conti- 
nuarão no presente, porque suas promessas são fiéis para todos os tempos (At 
2.39; 2 Co 1.20).

Como ocorre a renovação. De acordo com a Palavra de Deus, a renovação deve ser:
1) Diária. Assim como o corpo físico revigora-se diariamente, nosso homem 

interior precisa de constante renovação para manter-se fortalecido e plenamente 
saudável espiritualmente. Conforme nos orienta a Palavra de Deus, a renovação 
espiritual deve ocorrer “de dia em dia” (2 Co 4.16).

N o  Tabernáculo, tudo deveria estar sempre pronto, a fim de que o culto diário 
ao Senhor nunca fosse interrompido. Os sacerdotes cuidavam para que o fogo do 
altar nunca se apagasse. A cada manhã, este era alimentado com nova lenha e novos 
holocaustos (Lv 6.12,13). O  mesmo se dava com as especiarias do altar do incenso 
e o azeite do castiçal. Tudo era renovado continuamente na presença do Senhor 
(Ex 27.20,21; 30.7). Da mesma forma Deus quer que nos apresentemos —  sempre 
prontos e renovados espiritualmente diante dEle (2 Co 4 .16).

2) Consciente e desejada. Precisamos ter consciência da urgente necessidade da 
renovação espiritual: “... transformai-vos pela renovação do vosso entendimento” 
(Rm  12.2). Assim como a chuva cai sobre as plantações, gerando e produzindo 
fruto (SI 65.7-13), devemos pedir ao Senhor que envie sobre nós, sua lavoura, 
uma abundante chuva de renovação (I  Co 3.10; SI 72.6,7; Os 6.3). Quando essa 
chuva começar a cair, o Espírito Santo certamente fará maravilhas, a começar 
pelas vidas renovadas. Aleluia!

A renovação enseja a operação do Espírito. A  renovação mantém o crente afastado 
do mundo. Em Efésios 4.25-31 encontramos uma relação de vícios e práticas 
mundanas, emanadas do velho homem, que muitas vezes atingem sorrateiramente 
a vida do crente.

Precisamos não somente abandonar, mas abominar as coisas que entristecem o 
Espírito de Deus: “Não comuniqueis com as obras mfrutuosas das trevas, mas, antes, 
condenai-as” (v.II). Pela renovação espiritual nos mantemos firmes no processo 
de despirmo-nos do velho homem e revestirmo-nos do novo (E f 4.22-24).

I': A renovação aprofunda 0 crente na Palavra de Deus. Quando somos renovados, 
nosso espírito é impelido pelas verdades eternas da Palavra (Jo 6.63) e nossa fé 
cresce abundantemente (Rm 10.17; 2 Ts 1.3).



T e o l o g ia  S ist e m á t ic a  P e n te c o s t a l2 2 6

2) A renovação dá poder ao crente. “Os que esperam no Senhor renovarão as 
suas forças” (Is 40.31). N o  dia de Pentecostes, todos os crentes foram cheios 
do Espírito Santo (At 2.4). Não obstante, pouco tempo depois foram cheios 
novamente; do mesmo poder e pelo mesmo Espírito (At 4.30,31). Como já 
vimos, o sentido de Efésios 5.18 é de enchimento contínuo. Sempre o crente 
deve buscar mais e mais do poder do Alto.

3) A renovação torna 0 crente sensível à direção do Espírito. Quando somos renovados 
ficamos bem atentos à voz do Espírito, para sermos conduzidos e instruídos por 
Ele (At 16.6,7; 10.19). Se o Espírito Santo conhece todas as coisas em seus por- 
menores, pode nos guiar com precisão. Só um crente renovado tem sensibilidade 
espiritual para ouvir e obedecer a voz do Senhor: “Este é o caminho; andai nele, 
sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda” (Is 30.21).

A necessidade da renovação. Quem permanece renovado não perde o ânimo. Muitas 
vezes as lutas e tribulações nos fazem diminuir o passo, reduzir o ritmo de nossa 
corrida e até pararmos. Para não sermos vencidos na batalha contra o mal, busque- 
mos a renovação espiritual em Cristo. Não podemos parar! Não há espaço para 
o desânimo: “Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos” (v. 14); 
“Levantai-vos, e andai, porque não será aqui o vosso descanso” (M q 2.10). Leia 
também I Reis 19.7 e Hebreus 10.38.

Como já vimos, podemos perder a bênção de Deus por entristecermos o 
Espírito Santo (E f 4.30). Temos de zelar para que as causas desse mal sejam 
imediatamente removidas. Precisamos alcançar o perdão de Deus mediante a 
nossa purificação no sangue de Jesus. Isaías confessou o pecado de seus lábios, 
e foi purificado (Is 6.4-8). O  mesmo se deu com o profeta Jeremias (Jr 1.4-10;
20 .7 -11). Louvado seja o nome do Senhor, que continua perdoando e renovando 
o seu povo pelo fogo santo!

Em meio a esses difíceis dias que a igreja atravessa, os quais precedem a volta 
de Jesus, busque uma poderosa e sincera renovação do Senhor para sua vida. Não 
deixe fora nenhuma área da sua vida. Se você já é batizado com o Espírito Santo, 
peça a Deus uma renovação dessa preciosa bênção. Aproxime-se mais do Senhor! 
Somente pela renovação espiritual poderemos vencer este mundo. “É já hora de 
despertarmos do sono” (Rm  I3 .I  I). E, renovados, sigamos “... a paz com todos 
e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor” (H b 12.14).

O  E s p í r it o  S a n t o  e  a  s a n t if ic a ç ã o  d o  c r e n t e

Salvação e santificação são obras realizadas por Jesus no homem integral: 
espírito, alma e corpo. A Bíblia afirma que fomos eleitos “desde o princípio para
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a salvação, em santificação do Espírito” (2Ts 2.13). Esta verdade está implícita 
em João 19.34. Do lado ferido do corpo de Jesus fluíram, a um só tempo, sangue 
e água. Isto é, o sangue poderoso de Cristo nos redime de todo pecado, mas a 
água também nos lava de nossas impurezas pecaminosas.

Cristo morreu “para nos remir de toda iniqüidade e purificar para si um povo 
seu especial, zeloso de boas obras” (T t 2.14). A salvação e a santificação devem 
andar juntas na vida do crente.

A santidade de Deus. A Bíblia diz que nosso Deus é santíssimo: “Santo, santo, santo é 
o Senhor dos Exércitos” (Is 6.3; Ap 4.8). A santidade de Deus é intrínseca, absoluta e 
perfeita (Lv 19.2; Ap 15.4). E o atributo que mais expressa sua natureza. N o crente, 
porém, a santificação não é um estado absoluto, é relativo assim como a lua, que, não 
tendo luz própria, reflete a luz do sol (cf. H b 12.10; Lv 2I.8b).

Deus é “santo” (Pv 9.10; Is 5.16); e, quem almeja andar com Ele, precisa 
viver em santidade, segundo as Escrituras.

O que não é santificação. O  próprio Pedro enganou-se a respeito da santificação 
(At 10.10-15). Vejamos o que não é a santificação bíblica.

1) Extenorídade (M t 23.25-28; I Sm 16.7). Usos, práticas e costumes. Estes últi- 
mos, quando bons, devem ser o efeito da santificação, e não a causa dela (E f 2.10).

2) Maturidade cristã. Não é pelo tempo que algo se torna limpo, mas pela ação 
contínua da limpeza. A maturidade cristã varia, como se vê em I João 2.12,13: 
“Filhmhos”; “pais”; “mancebos”; “filhos”.

3) Batismo com 0 Espírito Santo e dons espirituais. O  batismo com o Espírito Santo 
e os dons espirituais em si mesmos não eqüivalem à santificação como processo 
divino e contínuo em nós (At 1.8; I Co 14.3).

Santificar e santificação. “Santificar” é “pôr à parte, separar, consagrar ou dedicar 
uma coisa ou alguém para uso estritamente pessoal”. Santo é o crente que vive 
separado do pecado e das práticas mundanas pecaminosas, para o domínio e 
uso exclusivo de Deus. E exatamente o contrário do crente que se mistura com 
as coisas tenebrosas do pecado.

A santificação do crente tem dois lados: ( I )  sua separação para a posse e uso 
de Deus; e (2) a separação do pecado, do erro, de todo e qualquer mal conheci- 
do, para obedecer e agradar a Deus. Ela tem também três aspectos: posicionai, 
progressiva e futura.

A santificação posicionai (H b  10.10; Cl 2.10; I Co 6 .11). N o  seu aspecto po- 
sicional, a santificação é completa e perfeita, ou seja, o crente pela fé torna-se 
santo “em Cristo”. Deus nos vê em Cristo perfeitos (E f 2.6; Cl 2.10). Quando 
estamos “em Cristo”, não há qualquer acusação contra nós (Rm  8.33,34), porque 
a santidade do Senhor passa a ser a nossa santidade ( I  Jo 4.17b).
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A santificação progressiva. E a santificação prática, aplicada ao viver diário do 
crente. Nesse aspecto, a santificação do crente pode ser aperfeiçoada (2 Co
7.1). Os crentes mencionados em Hebreus 10.10 já haviam sido santificados, e 
continuavam sendo santificados (w. 10,14-ARA).

A santificação futura. “E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e 
todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irre- 
preensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo” (I  Ts 5.23). Trata-se 
da santificação completa e final ( I  Jo 3.2). Leia também Efésios 5.27 e I 
Tessalonicenses 3.13.

A SANTIFICAÇÃO COMO UM PROCESSO

O crescimento do crente “em santificação” ocorre à medida que o Espírito o 
rege soberanamente, e o crente, por sua vez, o busca, em cooperação com Deus: 
“Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver” (I  Pe I .1 5).

O lado divino da santificação progressiva. São meios que o Senhor utiliza para santificar- 
nos em nosso viver diário. Esses recursos divinos são: o sangue de Jesus Cristo (H b 
13.12; I Jo 1.7,9); a Palavra de Deus (SI 12.6; 119.9; Jo 17.17; E f 5.26); o Espírito 
Santo (Rm 1.4; I Pe 1.2; 2 Ts 2.13); a glória de Deus manifesta (Êx 29.43; 2 Cr 
5.13, 14); e a fé em Deus (At 26.18; Fp 3.9; Tg 2.23; Rm  4 .1 1).

O lado humano da santificação progressiva. Deus é quem opera a santificação no 
crente, embora haja a cooperação deste. Os meios coadjuvantes de santificação 
progressiva são:

1) O próprio crente. Sua atitude e propósito de ser santo, separado do mal para 
posse de Deus, são indispensáveis. E o crente tendo fome e sede de ser santo (M t
5.6; 2 Tm 2.21, 22; I Tm  5.22).

2) O santo ministério. Os obreiros do Senhor têm o dever de cooperar para a 
santificação dos crentes (Ex 19.10,14; E f 4.11,12).

3) Pais que andam com Deus. Assim como Jó (Jó 1.5), os pais devem cooperar 
para a santificação dos filhos. Eunice, por exemplo, colaborou para a integridade 
deTimóteo, seu filho (2T m  1.5; 3.15). Por outro lado, pais descuidados podem 
influenciar negativamente seus filhos, como no caso de Herodias que influenciou 
a Salomé (M c 6.22-24).

4) As orações do justo (SI 51.10; 32.6). A oração contrita, constante e sincera 
tem efeito santificador.

5) A consagração do crente a Deus (Lv 27.28b; Rm  12.1,2). A rendição incon- 
dicional do crente a Deus tem efeito santificador nele.
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Estorvos à santificação do crente. Estorvos são embaraços que impedem o cristão 
de viver em santidade, tais como:

1) Desobediência. Desobedecer de modo consciente, contínuo e obstinada- 
mente à conhecida vontade do Senhor (Ex 19.5,6).

2) Comunhão com as trevas. Comungar com as obras infrutíferas das trevas (Rm  
13.12); com os ímpios, seus costumes mundanos e suas falsas doutrinas (E f  5.3; 
2 Co 6.14-17).

3) Areas da vida não santificadas. Alguns aspectos reservados da vida do crente que 
não foram consagrados a Deus devem ser apresentados ao Senhor. Como, por exemplo, 
mente, sentidos, pensamento, instintos, apetites e desejos, linguagem, gostos, vontade, 
hábitos, temperamento, sentimento. Um  exemplo disso está em Mateus 6.22,23.

A necessidade de santificar-se. Para esse tópico aconselhamos a leitura meditativa de 2 Co- 
ríntios 7.1 e 1 Tessalonicenses 4.7. Vejamos por que é necessário seguir a santificação:

1) A Bíblia ordena. A Bíblia afirma que temos dentro de nós a “lei do pecado” 
(Rm 7.23:8.2). Daí ela ordenar que sejamos santos(I Pe I .I6 ;L v  11.44,*Ap 
22.11); o Senhor habita somente em lugar santo (Is 57.15; I Co 3.17).

2) Só os santos serão arrebatados. O Senhor Jesus —  que é santo —  virá buscar os 
que são consagrados a Ele (I Ts 3.13; 5.23; 2 Ts I.IO; H b  12.14). Por isso, 
a vontade de Deus para a vida do crente é que ele seja santo, separado do 
pecado (I  Ts 4.3).

3) A santidade revelada de Deus. Uma importante razão pela qual o crente deve 
santificar-se é que a santidade de Deus, em parte, é revelada através do 
procedimento justo e da vida santificada do crente (Lv 10.3; N m  20.12). 
Então, o crente não deve ficar observando, nem exigindo santidade na 
vida dos outros; ele deve primeiro demonstrar a sua!

4) 05 ataques do Diabo. Devemos atentar para o fato de que o Inimigo centraliza 
seus ataques na santificação do crente. A principal tática que o Adversário 
emprega para corromper a santidade é o pecado da mistura. Isso ele já 
propôs antes a Israel através de Faraó (Ex 8.25), o que abrange mistura 
da igreja com o mundanismo; da doutrina do Senhor com as heresias; da 
adoração com as músicas profanas; etc.

Em muitas igrejas hoje a santificação é chamada de fanatismo. Nessas igrejas falam 
muito de união, amor, fraternidade, louvor, mas não da separação do mundanismo e 
do pecado. Notemos que as “virgens” da parábola de Mateus 25 pareciam todas iguais;
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a diferença só foi notada com a chegada do noivo. Estejamos, pois, preparados para 
o Encontro com Jesus nos ares, avivados para o Arrebatamento (I Ts 4.16,17).

O  E s p í r i t o  S a n t o  e  a  S e g u n d a  V i n d a  d e  C r i s t o

O  assunto da Segunda Vinda de Cristo é parte inerente da pregação do 
evangelho (M t 24.14). Foi isso que o apóstolo Pedro deixou bem claro no dia 
de Pentecostes, na primeira mensagem evangelística registrada na Bíblia (At
2.14-21). A vinda de Jesus é a nossa sublime e bem-aventurada esperança. O  pró- 
prio Senhor afirmou que voltaria para levar os seus (Jo 14.3, 18; Ap 22.20).

Como será a vinda de CristoP Segundo as Escrituras, a segunda vinda terá duas 
fases: “Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do 
grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo” (T t 2.13).

1) A volta de Jesus para a Igreja. Nesta ocasião Jesus levará sua Igreja para o céu, 
num instante e em segredo quanto ao mundo. Nessa primeira fase, Ele virá até 
as nuvens ( I  Co 15.52; I Ts 4.16,17).

2) Na segunda fase, virá com todos os santos e anjos, descendo sobre o monte das 
Oliveiras publicamente, repleto de glória e de poder. Nesse momento, livrará a Israel, 
que estará sucumbindo sob as forças do Anticnsto, e julgará as nações, e estabelecerá 
com poder e justiça o Reino Milenial (Zc 14.4; M t 24.30; Ap 1.7; I9 .I I— 20.6).

N o  Arrebatamento da Igreja, Jesus virá para os seus santos; na sua manifes- 
tação em glória, com os seus santos (Cl 3.4).

O derramamento do Espírito Santo em escala mundial (At 2.16,17; J1 2.28). Com 
esse sinal da segunda vinda vem também a operação de milagres e prodígios, a 
dinamização e expansão do evangelho e o avanço da obra missionária. Através 
dos séculos, o Senhor nunca deixou de derramar do Espírito Santo sobre o seu 
povo, ora mais, ora menos. Mas, a partir de 19 0 1, o derramamento do Espírito 
Santo tem sido cada vez maior. E somos testemunhas disso.

Conservemos, pois, a doutrina bíblica do Espírito Santo. Mantenhamo-nos 
com a chama do Pentecostes acesa! Afinal, somente os avivados podem fazer a 
última oração registrada na Bíblia: “Ora, vem, Senhor Jesus” (Ap 22.20).

A p ê n d i c e  

t e x t o s  e m  q u e  o  E s p ír it o  S a n t o  é 

m e n c i o n a d o  a t r a v é s  d a  B íb lia

Gênesis
1.2: “e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas”.
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6.3: “Não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem”.
41.38: “um varão como este, em que haja o Espírito de Deus?”

Êxodo
28.3: “a quem eu tenha enchido do Espírito de sabedoria”.
31.3: “E o enchi do Espírito de Deus”.
35.31: “E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria”.

Números
I I . 17: “e tirarei do Espírito que está sobre ti”.
11.25: “e, tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 

setenta anciãos”.
11.26: “e repousou sobre eles o Espírito”.
11.29: “que o Senhor lhes desse o seu Espírito”.
24.2: “veio sobre ele o Espírito de Deus”.
27.18: “homem em que há o Espírito”.

Deuteronômio
34.9: “E Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito de sabedoria”.

Juizes
3.10: “E veio sobre ele o Espírito do S e n h o r ” .

6.34: “o Espírito do S e n h o r  revestiu a Gideão”.
11.29: “Então, o Espírito do S e n h o r  veio sobre Jefté”.
13.25: “o Espírito do S e n h o r  começou a impelir”.
14.6: “o Espírito do S e n h o r  se apossou dele tão possantemente”.
14.19: “o Espírito do S e n h o r  tão possantemente se apossou dele”.
15.14: “o Espírito do S e n h o r  possantemente se apossou dele”.

I Samuel
10.6: “o Espírito do S e n h o r  se apoderará de ti”.
10.10: “o Espírito de Deus se apoderou dele”.
11.6: “o Espírito de Deus se apoderou de Saul”.
16.13: “o Espírito do S e n h o r  se apoderou de Davi”.
16.14: “o Espírito do S e n h o r  se retirou de Saul”.
19.20: “o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul”.
19.23: “o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele”.
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2 Samuel
23.2: “ O  Espírito do S e n h o r  falou por m i m ” .

1 Reis
18.12: “o Espírito do S e n h o r  te tomasse”.
22.24: “Por onde passou de mim o Espírito do S e n h o r  para falar”.

2 Reis
2.16: “pode ser que o elevasse o Espírito do S e n h o r ” .

1 Crônicas
12.18: “entrou o Espírito em Amasai”.

2 Crônicas
15 .1: “veio o Espírito de Deus a Azarias”.
18.23: “passou de mim o Espírito do S e n h o r  para falar a ti?”
20.14: “veio o Espírito do S e n h o r  no meio da congregação”.
24.20: “o Espírito de Deus revestiu a Zacarias”.

Neemias
9.20: “E deste do teu bom Espírito, para os ensinar”.
9.30: “protestaste contra eles pelo teu Espírito, pelo ministério de teus profetas”. 

J026.13: “Pelo seu Espírito ornou os céus”.
32.8: “a inspiração doTodo-poderoso [Espírito de Deus] os faz entendidos” 

33.4: “O  Espírito de Deus me fez”.

Salmos
33.6: “todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca”.
51 .11: “não retires de mim o teu Espírito Santo”.
104.30: “Envias o teu Espírito, e são criados”.
139.7: “Para onde me irei do teu Espírito”.
143.10: “guie-me o teu bom Espírito por terra plana”.

Provérbios
1.23: “abundantemente derramarei sobre ele o meu Espírito”.
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Isaías
4.4: “Espírito de justiça”.
4.4: “Espírito de ardor”.
11.2: “repousará sobre ele o Espírito do S e n h o r ” .

11.2: “o Espírito de sabedoria e de inteligência”.
11.2: “o Espírito de conselho e de fortaleza”.
11.2: “o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor”.
30.1: “se cobriram com uma cobertura, mas não do meu Espírito”.
32.15: “até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto”.
34.16: “o seu Espírito mesmo as ajudará”.
40.7: “soprando nelas o hálito [= o  Espírito] do S e n h o r ” .

40.13: “Quem guiou o Espírito do S e n h o r ?”

42.1: “pus o meu Espírito sobre ele”.
44.3: “derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade".
48.16: “agora, o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito”.
59.19: “o Espírito do S e n h o r  arvora contra ele a sua bandeira”.
59.21: “o meu Espírito, que está sobre ti”.
61 .1: “O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim”.
63.10: “Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo”. 
63.11: “o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo?”
63. 14: “o Espírito do S e n h o r  lhe deu descanso”.

Ezequiel
2.2: “entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé”. 
3.12: “E levantou-me o Espírito”.
3.14: “Então o Espírito me levantou, e me levou”.
3.24: “entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo”.
8.3: “o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém’ . 
10.17: “porque o Espírito de vida estava nelas”.
11.1: “Então, me levantou o Espínto, e me levou à porta oriental da casa do Senhor”.
11.5: “Caiu, pois, sobre mim o Espírito do S e n h o r  e disse-me”.
I I . 19: “um Espírito novo porei dentro deles”.
11.24: “Depois, o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldéia”.
11.24: “pelo Espírito de Deus”.
36.26: “porei dentro de vós um Espírito novo”.
36.27: “porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus 

estatutos”.
37.1: “o Senhor me levou em Espírito, e me pôs no meio de um vale”.
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37.5: “Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis”.
37.6: “e porei em vós o Espírito, e vivereis”.
37.9: “Profetiza ao Espírito”.
37.9: “e dize ao Espírito”.
37.9: “Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que 

vivam”.
37.10: “então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé”. 
37.14: “porei em vós o meu Espírito, e vivereis”.
39.29: “quando eu houver derramado o meu Espírito sobre a casa de Israel”. 
43.5: “E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior”.

Daniel
6.3: “porque nele havia um Espírito excelente”.

Joel

2.28: “derramarei o meu Espírito sobre toda a carne”.
2.29: “naqueles dias, derramarei o meu Espírito”.

Miquéias
2.7: “tem-se restringido o Espírito do S e n h o r ? ”

3.8: “decerto, eu sou cheio da força do Espírito do S e n h o r ” .

Ageu

2.5: “quando saístes do Egito, e o meu Espírito habitava no meio de vós”. 

Zacarias
4.6: “pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos”.
6.8: “fizeram repousar o meu Espírito na terra do N orte”.
7.12: “as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito 

mediante os profetas precedentes”.
12.10: “derramarei o Espírito de graça e de súplicas”.

Mateus

I .I8 : “achou-se ter concebido do Espírito Santo”.
1.20: “o que nela está gerado é do Espírito Santo”.
3 .11: “ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo”.
3.16: “e viu o Espírito de descendo como pomba e vindo sobre ele”.
4.1: “Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto”.
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10.20: “o Espírito de vosso Pai é que fala em vós”.
12.18: “porei sobre ele o meu Espírito”.
12.28: “se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus”.
12.31: “a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens”. 
12.32: “se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado". 
22.43: “Davi, em Espírito, lhe chama Senhor”.
28.19: “em no do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”.

Marcos
1.8: “ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo”.
I.IO: “viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele”. 
I .I2 : “E logo o Espírito o impeliu para o deserto”.
3.29: “Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo”.
12.36: “O  próprio Davi disse pelo Espírito Santo”.
13.11: “porque não são vós os que falais, mas o Espírito Santo”.

Lucas
I .I5 : “o será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe”.
1.35: “Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo”.
1.41: “Isabel foi cheia do Espírito Santo”.
I.67: “Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo”.
2.25: “o Espírito Santo estava sobre ele”.
2.26: “fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria”.
2.27: “pelo Espírito, foi ao templo”.
3.16: “este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo”.
3.22: “o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea”.
4.1: “foi levado pelo Espírito ao deserto”.
4.14: “pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia”.
4.18: “O  Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu”.
10.21: “Naquela hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo".
II.13 : “quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo”.
12.10: “ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado”. 
12.12: “na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar”. 
24.49: “sobre vós envio a promessa de meu Pai”.

João
1.32: “Eu vi o Espírito descer do céu como uma pom ba”.
1.33: “Sobre aquele que vires descer o Espírito”.
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1.33: “esse é o que batiza com o Espírito Santo”.
3.5: “aquele que não nascer da água e do Espírito”.
3.6: “o que é nascido no Espírito é espírito”.
3.8: “assim é todo aquele que é nascido do Espírito”.
3.34: “não lhe dá Deus o Espírito por medida”.
4.24: “Deus é Espírito, e importa que os que o adoram”.
6.63: “O Espírito é o que vivifica”.
7.39: “E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber”.
7.39: “porque o Espírito Santo ainda não fora dado”.
14.16: “ele vos dará outro Consolador”.
14.17: Ό  Espírito de verdade, que o mundo não pode receber”.
14.26: “Mas aquele Consolador”.
14.26: ‘o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome”.
15.26: “Mas, quando vier o Consolador”.
15.26: “aquele Espírito de verdade, que procede do Pai”.
16.7: “se eu não for, o Consolador não virá a vós”.
16.8: “E, quando ele [Espírito Santo] vier, convencerá o mundo do pecado”. 
16.13: “Mas, quando vier aquele Espírito de verdade”.
16.14: “Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu”.
20.22: “e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo”.

Atos dos Apóstolos
1.2: “depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos”. 
1.4: “mas que esperassem a promessa do Pai”.
1.5: “vós sereis batizados com o Espírito Santo”.
1.8: “recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós”.
1.16: “que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi”.
2.4: “E todos foram cheios do Espirito Santo”.
2.4: “conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem”.
2.17: “do meu Espírito derramarei sobre toda a carne”.
2.18: “também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos”.
2.33: “tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo”.
2.38: “e recebereis o dom do Espírito Santo”.
4.8: “Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse”.
4.31: “e todos foram cheios do Espírito Santo”.
5.3: “mentisses ao Espírito Santo”.
5.4: “Não mentiste aos homens, mas a Deus [Espírito Santo]” (cf. v.3). 
5.9: “para tentar o Espírito do Senhor?”
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5.32: “e também o Espínto Santo, que Deus deu”.
6.3: “cheios do Espírito Santo e de sabedoria”.
6.5: “homem cheio de fé e do Espírito Santo”.
6.10: “ao Espínto com que falava”.
7.51: “vós sempre resistir ao Espínto Santo”.
7.55: “estando cheio do Espírito Santo”.
8.15: “oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo”.
8.17: “receberam o Espírito Santo”.
8.18: “era dado o Espírito Santo”.
8.19: “sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo”.
8.20: “cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro”.
8.29: “disse o Espírito Santo a Filipe”.
8.39: “o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe”.
9.17: “e sejas cheio do Espírito Santo”.
9.31: “andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo”. 
10.19: “pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo”. 
10.20: “não duvidando; porque eu [Espírito Santo] os enviei” (cf. v. 19). 
10.38: “Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo”.
10.44: “caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra”. 
10.45: “o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios”. 
10.47: “receberam como nós o Espírito Santo?”
I I . 12: “E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando”.
I I .  15: “quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo”.
11.16: “mas vós sereis batizados com o Espírito Santo”.
11.24: “era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé”.
11.28: “dava a entender pelo Espírito Santo”.
13.2: “disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo”.
13.4: “estes enviados pelo Espírito Santo”.
13.9: “Paulo, cheio do Espírito Santo”.
13.52: “cheios de alegria e do Espírito Santo”.
15.8: “dando-lhes o Espírito Santo”.
15.28: “pareceu bem ao Espírito Santo e a nós”.
16.6: “foram impedidos pelo Espírito Santo”.
16.7: “mas o Espírito de Jesus não lho permitiu”.
19.2: “Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes?”
19.2: “nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo”.
19.6: “veio sobre eles o Espírito Santo”.
20.23: “o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela”.
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20.28: “sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos”.
21.4: “pelo Espírito Santo, diziam a Paulo”.
21.11: “Isto diz o Espírito Santo”.
28.25: “Bem falou o Espírito Santo a nossos pais”.

Romanos
1.4: “segundo o Espírito de santificação”.
5.5: “o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo’ 
8.1: ‘

8.2: ‘

8.4: ‘
8.5: ‘
8.5: 1 
8.6: ‘
8.9: ‘

 8.9: ׳
‘ :8.9 
:8.11 
:8.11 
:8.13 
:8.14 
:8.15 
:8.16 
:8.23 
:8.26 
:8.27

que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito”, 
a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus”, 
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito”, 
os que são segundo o Espírito”, 
para as coisas do Espírito”, 
a inclinação do Espírito é vida e paz”, 
não estais na carne, mas no Espírito”, 
se é que o Espírito de Deus habita em vós”.
Mas, se alguém não tem o Espírito o Espírito de Cristo”.
“se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus”, 
“pelo seu Espírito que em vós habita”.
“mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis’ 
“todos os que são guiados pelo Espírito de Deus”.
“mas recebestes o Espírito de adoção de filhos”.
“o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito”.
“nós mesmos, que temos as primícias do Espírito”.
“o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos”.
“sabe qual é a intenção do Espírito”.

9.1: “dando testemunho a minha consciência no Espírito Santo”. 
14.17: “mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo”.
15.13: “em esperança, pela virtude do Espírito Santo”.
15.16: “santificada pelo Espírito Santo”.
15.19: “na virtude do Espírito de Deus”.
15.30: “e pelo amor do Espírito”.

I Coríntios

2.4: “em demonstração do Espírito e de poder”.
2.10: “Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito”.
2.10: “porque o Espírito penetra todas as coisas”.
2 .1 1: “senão o Espírito de Deus”.
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2.12: “mas o Espírito que provém de Deus”.
2.13: “que o Espírito Santo ensina”.
2.14: “o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus”. 
3.16: “e que o Espírito de Deus habita em vós?”
6 .11: “e pelo Espírito do nosso Deus”.
6.19: “o vosso corpo é o templo do Espírito Santo”.
7.40: “também eu cuido que tenho o Espírito de Deus”.
12.3: “ninguém que fala pelo Espírito de Deus”.
12.3: “e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo”. 
12.4: “há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo”.
12.7: “Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil”. 
12.8: “a um, pelo Espírito”.
12.9: “e a outro, pelo mesmo Espírito”.
12.11: “Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas”.
12.13: “fomos batizados em um Espírito”.
12.13: “todos temos bebido de um Espírito”.
14.2: “em Espírito fala de mistérios”.

2 Coríntios
1.22: “deu o penhor do Espírito em nossos corações”.
3.3: “com o Espírito do Deus vivo”.
3.6: “mas do Espírito”.
3.6: “o Espírito vivifica”.
3.8: “como não será de maior glória o ministério do Espírito?”
3.17: “Ora, o Senhor é o Espírito”.
3.17: “onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade”.
3.18: “como pelo Senhor, o Espírito”.
4.13: “E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé”.
5.5: “o qual nos deu também o penhor do Espírito”.
6.6: “no Espírito Santo, no amor não fingido”.
12.18: “Não andamos, porventura, no mesmo Espírito, sobre as mesmas 

pisadas?”
13.13: “e a comunhão do Espírito Santo seja com todos”.

Gálatas
3.2: “recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pregação da fé?”
3.3: “tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne?"
3.5: “Aquele, pois, que vos dá o Espírito”.
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3.14: “pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito”.
4.6: “Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho”. 
4.29: “perseguia o que era gerado segundo o Espírito”.
5.5: “Porque nós, pelo Espírito da fé”.
5.16: “Andai em Espírito e não cumprireis a concupiscêncta”.
5.17: “a carne cobiça contra o Espírito”.
5.17: “e o Espírito contra a carne”.
5.18: “Mas, se sois guiados pelo Espírito”.
5.22: “o fruto do Espírito”.
6.8: “O que semeia no Espírito”.
6.8: “do Espírito ceifará a vida eterna”.

Efésios
I .I3 : “fostes selados com o Espírito Santo da promessa”.
I .I4 : “o qual [o Espírito] é o penhor da nossa herança” (cf. v. 13). 
I .I7 : “o Espírito de sabedoria e de revelação”.
2.18: “por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito”. 
2.22: “sois edificados para morada de Deus no Espírito”.
3.5: “agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos”.
3.16: “com poder pelo seu Espírito no homem interior”.
4.3: “guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz”.
4.4: “há um só corpo e um só Espírito”.
4.30: “E não entristeçais o Espírito Santo de Deus”.
5.9: “(porque o fruto do Espírito)”.
5.18: “enchei-vos do Espírito”.
6.17: “a espada do Espírito, que é a palavra de Deus”.
6.18: “com toda oração e súplica no Espírito”.

Filipenses
I .I9 : “pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo”.
2.1: “se alguma comunhão no Espírito”.
3.3: “que servimos a Deus no Espírito”.

Colossenses
1.8: “a vossa caridade no Espírito”.

I Tessalonicenses
1.5: “mas também em poder, e no Espírito Santo”.
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1.6: “com gozo no Espírito Santo”.
4.8: “Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo”.
5.19: “Não extingais o Espírito”.

2 Tessalonicenses
2.13: “para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade”.

1 Timóteo
3.16: “Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em Espírito”.
4.1: “Mas o Espírito expressamente diz”.

2 Timóteo
1.7: “Deus não nos deu o espírito de temor, mas o Espírito de fortaleza, e 

de amor, e de moderação”.
I .I4 : “Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós”.

Tito
3.5: “nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito 

Santo”.

Hebreus
2.4: “dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade”.
3.7: “como diz o Espírito Santo”.
6.4: “se fizeram participantes do Espírito Santo”.
9.8: “dando nisso a entender o Espírito Santo”.
9.14: “Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu”.
10.15: “E  também o Espírito Santo”
10.29: “e fizer agravo ao Espírito da graça?”

Tiago
4.5: “O Espírito que nós habita tem ciúmes?”

I Pedro
1.2: “em santificação do Espírito”.
I.I  I: “indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo”. 
3.18: “vivificado pelo Espírito”.
4.14: “porque repousa sobre vós o Espírito da glória de Deus”.
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2 Pedro
1.21: “os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo”.

I João
2.20: “E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo”.
3.24: Έ  nisto conhecemos que ele está em nós: pelo Espírito que nos tem 

dado”.
4.2: “Nisto conhecemos o Espírito de Deus”.
4.6: “Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade”.
4.13: “pois nos deu do seu Espírito”.
5.6: “E o Espírito é o que testifica”.
5.6: “porque o Espírito é a verdade”.
5.7: “o Pai, a Palavra e o Espírito Santo”.
5.8: “o Espírito, a água, e o sangue”.

Judas

v.I9: “os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito”. 
v.20: “orando no Espírito Santo”.

Apocalipse

I.4: “dos sete Espíritos que estão diante do seu trono”.
2.7: “ouça o que o Espírito diz às igrejas”.
2 .1 1: “ouça o que o Espírito diz às igrejas”.
2.17: “ouça o que o Espírito diz às igrejas”.
2.29: “ouça o que o Espírito diz às igrejas”.
3.1: “Isto diz o que tem os sete Espírito de Deus”.
3.6: “ouça o que o Espírito diz às igrejas”.
3.13: “ouça o que o Espírito diz às igrejas”.
3.22: “ouça o que o Espírito diz às igrejas”.
4.5: “as quais são os sete Espíritos de Deus”.
5.6: “que são os sete Espíritos de Deus”.
I I . I I :  “o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles”.
14.13: “Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos”. 
22.17: “o Espírito e a esposa dizem”.

Observação. Referências há em que o Espírito Santo é mencionado mais de 
uma vez em um  mesmo versículo. Também existem referências indiretas a Ele. 
E há, finalmente, aquelas —  não inclusas aqui —  em que é difícil, ante o texto
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original, mormente o do Antigo Testamento, saber-se com precisão se se referem 
ao Espírito de Deus.
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1) Cite a referência do Evangelho Segundo São João segundo 
a qual entendemos que o Espírito Santo não fala de si 
mesmo.

2) Dê a definição de Pneumatologia e cite uma relação das 
doutrinas que estão que compõem esta matéria teológica.

3) O  que evidencia que o Espírito Santo é uma Pessoa e é 
Deus?

4) Cite os passos que o crente deve dar para receber o batismo 
com o Espírito Santo.

5) A principal finalidade dos dons espirituais, à luz de I Co- 
ríntios 12— 14, é promover o quê?

6) Cite as grandes termos designadores dos dons espirituais.
7) Em que consiste o pecado de entristecer o Espírito Santo?
8) A Palavra de Deus menciona línguas estranhas em pelo 

menos dois sentidos. Quais são eles?
9) Mencione pelo menos três ministrações do Espírito Santo 

ao crente e defina cada uma delas.
10) Qual é a diferença entre o batismo do Espírito e o batismo 

no Espírito? Cite referências bíblicas.
11) Quais são as principais concepções erradas sobre o batis- 

mo com o Espírito Santo?
12) Como os dons espirituais podem ser classificados?
13) Cite pelo menos cinco dons de ministérios práticos e defina- 

os.
14) Quanto aos aspectos da santificação, cite os três princi- 

pais.
15) O  que abrange a santificação posicionai; isto é, em que 

consiste ela?
16) O  que é a santificação progressiva, segundo a Bíblia?
17) Por que os dons espirituais não subsistem sem o fruto do 

Espírito?
18) O  que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito? Por que 

este pecado é imperdoável?
19) Por que no original o dom relaciona com a cura aparem 

em plural, isto é, “dons de curas”?
20) Qual é a atuação da terceira Pessoa da Trindade nesse 

período que antecede o Arrebatamento da Igreja?Q
u

e
s

t
õ

e
s

 
p

a
r

a
 

r
e

v
is

ã
o

 
d

a
 

m
a

t
é

r
i

a



C a p í t u l o  5

A n t r o p o l o g ia  —  a D o u t r in a  d o  H o m e m

*zànãldô 7?en0uãt0



Senhor; Senhor nosso, quão admirável é 0 teu nome em toda a terra, pois puseste a tua 

glória sohre os céus!... Quando vejo dos teus céus, ohra dos teus dedos, a lu a  e as estrelas 

que preparaste; que é 0 homem mortal para que te lembres dek? E  0 filho  do homem, para que 0 visites? 

Contudo, pouco menor 0 fizeste do que os anjos e de glória e de honra 0 coroaste.

As palavras acima foram pronunciadas pelo salmista Davi, extasiado com a 
grandeza da criação (SI 8.1,3-5). Da mesma forma, Jó, o patriarca, exclamou: 
“Que é o homem, para que tanto o estimes, e ponhas sobre ele o teu coração, e 
cada manhã o visites, e cada momento o proves?” (Jó 7.17,18).

Ainda que, no seu tempo, não dispusesse de modernos meios tecnológicos 
para contemplar as estrelas e o Universo, Davi se sentia deslumbrado ante a glória 
de Deus, revelada através da sua criação. Ao ver os astros, incluindo o Sol, a Lua 
e as estrelas, ele, reconhecendo a pequenez do ser humano ante a majestosa visão 
dos horizontes do espaço sideral, fez a pergunta que muitos ainda hoje fazem: 
“Que é o homem mortal?”

Que é o homem? Que ser é esse? De onde ele veio? Para onde vai? Es- 
sas são algumas perguntas que inquietam aqueles que se debruçam sobre a 
realidade à sua volta. A essas perguntas e, principalmente, à primeira, há 
muitas respostas.
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Os filósofos, em sua maioria absoluta, formada por materialistas, ateis- 
tas ou pretensos agnósticos, respondem que o homem é apenas um “animal 
que pensa” —  ou fruto da evolução aleatória das espécies. Eles atribuem a 
existência do ser humano ao acaso, como se fosse descendente de um animal 
irracional. Este teria evoluído de um microorganismo umcelular que povoava 
as águas dos mares.

Pascal, a exemplo de Davi, mas com outra visão, indagou: “Que é o homem 
diante do infinito”?1 E ampliou a sua indagação:

Afinal que é 0 homem dentro da natureza? Nada, em relação ao infinito; tudo, 
em relação ao nada; um ponto intermediário entre 0 tudo e 0 nada. Infinitamente 
incapaz de compreender os extremos, tanto 0fim das coisas quanto 0 seu principio 
permanecem ocultos num segredo impenetrável, e éAhe igualmente impossível ver 
0 nada de onde saiu e 0 infinito que 0 envolver

Platão (428 a.C.) afirmava que o homem é “um bípede sem penas”. Mas 
um outro filósofo, que gostava de criticá-lo, matou um galo, o depenou e saiu 
pelas ruas dizendo: “Eis o homem de Platão”. Francisco de Carvalho, em uma 
música, diz: “Que bicho é o homem, de onde ele veio para onde vai? De onde 
ele veio para onde vai? Onde é que entra, de onde é que sai?”

Muitos cientistas e filósofos têm a idéia de que o homem pertence ao reino 
animal, e isso tem levado inúmeras pessoas a se considerarem parte do mundo 
zoológico. Dizem os cientistas: “falando fisicamente, o homem é um animal 
especializado. Sua especialização se baseia em três direções principais: I. A 
postura ereta. 2. O  polegar oposto. 3. O  grande desenvolvimento da posição 
cerebral pré-frontal”.3

Descartes supervalorizava a consciência, admitindo que ela seria o âmago 
ou a essência do ser. Foi ele quem disse: “Penso. Logo, existo”. “Protágoras, de 
Abdera, dizia, segundo o testemunho de Platão, que ‘o homem é a medida de 
todas as coisas’. Em outras palavras: não existe verdade absoluta, mas tão-somente 
opiniões relativas ao homem...”4 Aqui vemos as raízes do humanismo, que, hoje, 
predomina na mentalidade pós-moderna. J. Huxley dizia que “o homem é um 
macaco um pouco melhorado, e às pressas”.

A ciência moderna é ainda mais presunçosa, arrogante e materialista acerca 
da origem e da natureza do homem. Com mais sofisticação do que os antigos 
filósofos, os cientistas de hoje são preconceituosos e fechados ao debate quanto 
à origem do homem, com total desrespeito à idéia de um ser criado à imagem e 
semelhança de Deus.
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Disse Horgan, numa visão reducionista sobre o que é o homem:

Não somos mais que um monte de neurônios. Mas, ao mesmo tempo, a neurociência 
até agora provou ser estranhamente insatisfatória. Explicar a mente em termos de 
neurônios não esclarece nem henefcia muito mais do que explicar a mente em termos 
de quarks e elétrons. Existem muitos reducionismos alternativos. Nada mais somos que 
um feixe de genes idiossincráticos. Nada mais somos que um conjunto de adaptações 
esculpido pela seleção natural. Nada mais somos do que um monte de apetrechos de 
computação dedicados a tarefas diferenciadas. Somos nada mais que um feixe de 
neuroses sexuais...־’

Essa é a visão do materialismo científico. Seus questionamentos e afirmações 
absurdas resumem as três perguntas filosóficas, que, ao longo dos séculos, inco- 
modam e desafiam a compreensão do homem diante da grandeza do Universo: 
“Quem sou eu?”, “De onde vim?’'’ e “Para onde vou?” Eles buscam responder à 
pergunta sobre o ser humano, sua origem, seu ser e seu destino.

Neste capítulo, desejamos responder aos questionamentos acerca do homem, 
sua origem e seu destino, à luz da Palavra de Deus, introduzindo, para efeito de 
reflexão, opiniões externas à Bíblia, a fim de reforçarmos o entendimento dos 
que crêem em Deus e em sua bendita Palavra, que não tem uma ou algumas 
respostas. Ela tem a resposta!

A antropologia humana exalta a teoria da evolução das espécies, por meio do 
acaso e da chamada “seleção natural”. A Antropologia Bíblica fundamenta-se na 
Palavra de Deus, que afirma categoricamente: “N o  princípio, criou Deus os céus 
e a terra... E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 
semelhança” (Gn I.I,26a). Esse é o ponto de partida, diante do qual o cristão, 
que crê na revelação divina, jamais tergiversará diante dos argumentos humanos, 
materialistas, contrários à fé em Deus.

A ORIGEM DO HOMEM

O ser humano, criado à imagem, conforme a semelhança de Deus, teve uma origem 
especial. Se analisarmos o primeiro capítulo do livro de Gênesis, o livro das origens, 
observamos que o Criador, ao fazer uso de sua divina inteligência e do seu poder 
absoluto, soberano, fez surgir o universo ex-nihi10 —  ou seja, a partir do nada.

A criação do Universo e da Terra. Em tempos de um passado longínquo, alguém 
chegou a acreditar que a Terra era um imenso plano, nas costas de um elefante, 
que, por sua vez, firmava-se nas costas de uma tartaruga gigantesca...
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Os egípcios criam que o planeta era apoiado sobre cinco colunas. Eram 
vislumbres das grandes perguntas: “Como tudo começou?” e “O que é o Uni- 
verso?” Mas o Gênesis começa com a expressão: “N o princípio, criou Deus os 
céus e a terra” (Gn I .I) . Essa é a origem do Universo, incluindo o pequeníssimo 
planeta Terra.

Para que situemos o homem no plano divino da criação, vale a pena relembrar 
o que foi criado, em cada dia:

1) N o  dia primeiro, Deus criou a luz cósmica, fez separação entre a luz e 
as trevas, e criou o dia, e a noite (Gn I .I-5 ); Ele disse “Haja luz. E houve luz” 
(Gn 1.3); foi o sobrenatural fat lux, que fez acender a primeira energia luminosa 
do Universo.

2) N o  segundo dia, Deus fez “uma expansão no meio das águas” —  pro- 
vavelmente águas em estado gasoso, acima e abaixo da expansão —  e criou os 
céus (Gn 1.6-8).

3) N o  terceiro dia, Ele ajuntou “as águas debaixo dos céus num lugar” e fez 
aparecer “a porção seca”, chamando-a de Terra; e ao “ajuntamento das águas”, 
chamou mares; naquele mesmo dia da criação, o Senhor ordenou que a terra 
produzisse “erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto que 
esteja nela sobre a terra” (Gn 1.9-13).

4) N o  quarto dia, o Senhor criou os luminares para “sinais e para tempos 
determinados”; dois grandes luminares, o Sol, para iluminar o dia, e a Lua, para 
alumiar a noite; e fez também as estrelas (Gn I . I 4-19).

5) N o  quinto dia, Deus determinou que as águas produzissem répteis, e 
que as aves voassem no céu; fez também as grandes baleias, a partir das águas 
(Gn 1.20-23);

6) N o  sexto dia, o Criador determinou que a terra produzisse “alma viven- 
te conforme sua espécie; gado e répteis, e bestas-feras da terra conforme a sua 
espécie” (Gn 1.24,25).

Até aqui, resumimos, segundo a Bíblia, a origem do Cosmos, ou do Universo, 
incluindo o pequenino planeta Terra, cuja criação foi a partir do nada, o que corrobora 
o texto de Hebreus 11.3: “Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, 
foram criados; de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente”.

De fato, quando olhamos para uma parede, pensamos que ela é perfeitamente 
sólida, impenetrável. N o  entanto, sob a lente de um poderoso microscópio eletrô- 
nico, poder-se-á constatar que ela está cheia de buracos, e mais: que as partículas 
não estão em repouso, estáticas, mas em pleno movimento —  as moléculas, 
formadas de átomos, com seus elétrons e nêutrons, e partículas subatômicas, 
estão se movimentando como universos em dimensão micro.
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Ao contrário do que dizem os cientistas materialistas, em sua presunção e vangló- 
ria, o mundo e o homem não surgiram por acaso, como lemos em Atos 17.24-26:

O Deus que fez 0 mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não 
habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de 
homens, como que necessitando de alguma coisa; pois ele mesmo é quem dá a todos a 
vida, a respiração e todas as coisas; e de um só fez toda a geração dos homens para 
habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e 
os limites da sua habitação.

Diz, ainda, a Palavra de Deus, em Salmos 33.6-9:

Pela palavra do Senhor foram feitos os céus; e todo 0 exército deles, pelo espirito 
da sua boca. EL· ajunta as águas do mar como num montão; põe os abismos em 
tesouros. Tema toda a terra ao Senhor; temam-no todos os moradores do mundo.
Porque falou, e tudo se fez; mandou, e logo tudo apareceu.

Continuando nossa observação acerca do relato da criação, verificaremos que a 
criação do homem foi diferenciada da de todos os outros seres e elementos da natureza. 
Ele não foi feito a partir do nada, mas a partir das substâncias já existentes, como 
frisamos a seguir, e de um modo distinto da criação dos outros seres e das coisas.

A criação do homem. Ainda no dia sexto da criação Deus disse:

Façamos 0 homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine sobre os 
peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre 0 gado, e sobre toda a terra, e sobre 
todo réptil que se move sobre a terra. E  criou Deus 0 homem à sua imagem; à imagem 
de Deus 0 criou; macho efêmea os criou. E  Deus os abençoou e Deus lhes disse: 
Frutifcai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes 
do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo 0 animal que se move sobre a terra
(Gn 1.26-28).

Enquanto os outros seres foram criados sob o impacto do fiat ( “faça-se”) 
de Deus, o homem teve criação de modo bem diferente. Deus —  hb. Elohim, 
expressão plural de El —  concretizou o seu projeto para criar um  ser especial, 
de forma especial, nos atos da criação. Assim, Ele, em conjunto com os outros 
componentes de sua Unidade, que se consubstanciam na Trindade (Pai, Filho 
e Espírito Santo), de modo solene e majestático, disse: “Façamos o homem à 
nossa imagem, conforme a nossa semelhança” (v.24).
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A criação do homem foi o coroamento da criação de Deus:

Assim, os céus, e a terra, e todo 0 seu exército foram acabados. E, havendo 
Deus acabado no dia sétimo a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo 
dia de toda a sua obra, que tinha feito. E  abençoou Deus 0 dia sétimo e 0 

santificou; porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera
(Gn 2.1-3).

Deus, então, “descansou”, isto é, terminou a sua obra, a criação de todas 
as coisas.

I m a g e m  e  s e m e l h a n ç a  d e  D e u s

“Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança...” (Gn 
I.24b). O  verbo “fazer”, na primeira pessoa do imperativo, no plural, denota 
que o Criador não estava sozinho, na criação do homem. A compreensão humana 
não alcança a grandeza daquele momento único e singular, totalmente distinto 
de todo processo criador dos demais seres.

Apesar disso, pode-se entender que, num ponto do planeta, no Oriente, 
no sítio do jardim do Eden ou do Paraíso, o Deus Pai, o Deus Filho e Deus 
Espírito Santo se reuniram solenemente para fazer surgir o novo ser que haveria 
de revolucionar toda a criação. Por um momento, de modo positivo; por muitos 
séculos, de modo negativo. Mas, de qualquer forma, ali estava a reunião solene 
da Trindade para criar o homem à imagem e semelhança de Deus!

Em Gn 1.26-30, encontramos 0 homem feito à imagem de Deus; l) um ser 
espiritual apto para a imortalidade, v. 2 6b; 2) um ser moral que tem a semelhança 
de Deus, v.27; 3) um ser intelectual com a capacidade da razão e de governo, 
vv.26c,28-30.6

Acima vemos a interpretação do que é ser imagem e semelhança de Deus 
encontrada no Comentário Beacon, publicado no Brasil pela CPAD.

O  homem foi feito para ser dominador da natureza. E não poderia ser de 
modo diferente. Deus fez o ser humano à sua imagem, conforme a sua seme- 
lhança, para ser governante dessa “pequena parte do Universo”; para dominar 
sobre as criaturas viventes, criadas antes dele. O  salmista Davi disse que Deus 
fez o homem pouco menor que os anjos e lhe deu, no início, domínio sobre 
toda a criação (SI 8.5-8).
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Esse era o plano original de Deus para com o ser humano: ser representante 
de Deus, com autoridade sobre toda a criação. Como veremos adiante, esse plano 
foi prejudicado pela Queda, transtornando todo o Universo.

O homem à imagem de Deus. Diante da grandeza e da nobreza originais confe- 
ridas ao ser humano, o que viria a significar o homem à imagem de Deus? As 
respostas a essa questão não são completas. H á quem diga que a imagem de Deus 
no homem seria física. Ou que essa imagem seria a postura reta, ou vertical, do 
esqueleto humano.

Não se deve sequer ocupar espaço e tempo com esse argumento, pois Deus, 
sendo espírito (Jo 4.23), não projetaria imagem física no homem. As questões 
sobre a imagem de Deus no homem têm suscitado muitas discussões, desde que 
os teólogos começaram a se debruçar sobre o estudo acerca da criação e, em 
especial, do ser humano.

Os chamados pais da igreja entendiam que a imagem de Deus no homem seria 
o conjunto de características morais e espirituais que o levam a ser santo. Mas 
houve quem entendesse que tais características também seriam corporais. Irineu e 
Tertuliano faziam distinção entre imagem e semelhança, considerando a primeira 
como os aspectos corporais, e a segunda como as características espirituais.

Orígenes e Clemente de Alexandria discordavam dessa afirmação; antes, di- 
ziam que a imagem se referia às características próprias do ser humano, enquanto 
a semelhança dizia respeito às qualidades provindas de Deus —  não inerentes ao 
ser humano. Já Pelágto via na imagem somente a capacidade de raciocínio que o 
homem desenvolvia, podendo valer-se do livre-arbítrio.

Já os escolásticos8 concordaram em muitos aspectos com os pais da igreja, 
mas ampliaram o conceito de imagem de Deus, incluindo a idéia de intelecto, 
razão, liberdade; a semelhança seria o sentimento de justiça provinda do Cria- 
dor. A imagem de Deus seria algo concedido ao homem de modo natural, e a 
semelhança, uma espécie de dom sobrenatural, que controlaria a natureza inferior 
do homem.9

Os reformadores, em geral, não faziam distinção entre a imagem e a seme- 
lhança de Deus no homem; eles entendiam que a justiça original faria parte da 
imago Dei. na condição original do ser humano.

A imagem conforme a semelhança de Deus. A discussão teológica sobre o significado 
da imagem de Deus, ou a imago Dei, não tem um consenso efetivo. H á divergências 
entre os teólogos. De início, no Gênesis, Deus disse: “Façamos o homem à nossa 
imagem, conforme a nossa semelhança” (1.26); no versículo seguinte, lemos: “E 
criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; macho e fêmea 
os criou” (v.27).
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Notemos que o texto bíblico de Gênesis 1.27 não repete a expressão “íma- 
gem, conforme a nossa semelhança”. Parece-nos razoável entender que o ponto 
central, ou a idéia-chave, do relato bíblico é o registro de que o homem (o ser 
humano) foi feito “à imagem de Deus” (v.26). A passagem deixa claro que 
tanto o homem como a mulher foram criados à “imagem de Deus”. Com essa 
expressão, entendemos que o Gênesis demonstra qual é a natureza original do 
homem —  ele foi criado à imagem de Deus.

A semelhança tem caráter explicativo, indicando a conformidade pela qual 
aquela imagem de Deus foi impressa no ser criado. Ou expressa o modo ou o 
modelo daquela imagem. Não há necessidade, pois, de se estudar as duas palavras 
“imagem” e “semelhança”, separadamente, buscando significados complexos para 
cada uma delas.

Berkhof afirmou:

As palavras “imagem” e “semelhança” são empregadas como sinônimos e uma pela 
outra, e, portanto, não se referem a duas coisas diferentes.

Essa idéia corrobora o nosso entendimento, acentuando que, em Gêne- 
sis I . I6 ,  são empregadas as duas palavras, mas, no versículo 27, somente a 
primeira delas.10

Chafer também reforça esse entendimento, referindo-se às palavras “imagem” 
e “semelhança” da seguinte maneira:

Em Gênesis 1.26,27, ambas as palavras, “imagem” e “semelhança”, aparecem, 
mas a palavra “imagem” ocorre três vezes enquanto 0 termo “semelhança” ocorre 
apenas uma vez.11

Em Gênesis 5, vemos a palavra “semelhança” incluída na genealogia de Adão: 
“Este é o livro das gerações de Adão. N o  dia em que Deus criou o homem, à se- 
melhança de Deus o fez” (v.I). Certamente, o termo “semelhança”, aqui, se refere 
à imagem de Deus, que é semelhante ao Criador, conforme já explicitado.

O homem é distinto e superior aos animais. A diferença entre o homem e os animais é 
tão grande, em termos qualitativos, a ponto de não haver margem para especulações 
quanto à origem dos humanos e dos irracionais. O  Projeto do Genoma Humano 
(PGH), iniciado em 1990, constatou, em 2003, que há no corpo humano em tomo 
de quarenta mil genes, concluindo o seqüenciamento de três bilhões de bases que 
constituem o D N A  da espécie humana, com 99,9% de precisão.

O  que intriga os cientistas e os leva a sonhar com a descoberta do “elo per-
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dido” entre o símio e o homem é o fato de o Projeto Genoma ter concluído que 
a diferença entre o D N A  do homem e do chimpanzé é apenas de 5%. Ou seja, 
em termos meramente numéricos, o homem e o macaco têm semelhanças quase 
totais. Entretanto, em termos qualitativos, inclumdo-se o raciocínio lógico, a 
capacidade da fala e habilidades gerais, o homem se distancia do macaco tanto 
quanto os corpos celestes que estão a anos-luz do nosso planeta.

Com apenas 5%  de diferença entre o código genético do homem e o do 
macaco, como pode haver tão grande diferença de conhecimento e de habili- 
dades? Será que se pode esperar que um macaco, um dia, vá compor uma frase, 
uma página ou escrever um livro? N ão há dúvida de que não. A idéia central, 
na Bíblia, é de que o homem foi feito à imagem de Deus. E jamais poderia 
ser visto como semelhante aos animais. Como vimos, a diferença qualitativa 
entre o homem e o animal ultrapassa qualquer visão materialista da natureza 
do ser humano.

Semelhança natural com Deus. Langston afirma que o homem tem “semelhança 
natural” com Deus:

O homem ê uma pessoa como Deus ê uma Pessoa, e a semelhança entre um e outro 
acha-se no espírito, naquilo que 0 homem é na sua natureza pessoal. Assim sendo, 
a ‘1semelhança natural” entre Deus 0 homem perdura sempre; porque 0 homem não 
poderá jamais deixar de ser uma pessoa como Deus 0 é.u

N ão devemos confundir imagem natural com imagem física, pois Deus é 
espírito e não tem partes físicas, a exemplo do homem.

Strong também afirma que o homem tem “Semelhança natural com Deus, 
ou pessoalidade”. E acentua:

O homem foi criado um ser pessoal e é esta pessoalidade que 0 distingue do irracional. 
Pessoalidade é 0 duplo poder de conhecer a si mesmo relacionado com 0 mundo e com 
Deus e determinar 0 eu com vista aos fins morais. Em virtude dessa pessoalidade 0 

homem pôde, na criação, escolher qual dos objetos de seu conhecimento —  0 eu, 0 mundo, 
ou Deus —  deve ser a norma e 0 centro de seu desenvolvimento. Essa semelhança 
natural com Deus é inalienável e, constituindo uma capacidade para a Redenção, 
valoriza a vida até mesmo dos não regenerados (Gn 9.6; l Co 11.7; Tg 3.9).13

O  homem, um ser pessoal, à semelhança de Deus, tem inteligência, vontade 
e emoções. Tal condição lhe distingue dos animais. Enquanto estes apenas agem 
por instinto, conforme o que Deus programou para eles, aquele tem autoconhe-
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cimento e autodeterminação. O  homem imagina, projeta, cria, inventa e produz 
coisas. O  animal apenas repete o que lhe instiga a natureza.

N o  hebraico e no grego, as palavras para identificar “a imagem” não contri- 
buem muito para o entendimento do termo em análise. Por isso, as discussões 
teológicas e filosóficas continuam a deixar muitas lacunas quanto à sua interpre- 
tação. N o  grego do Novo Testamento, a palavra “imagem” é eikon e pode se referir 
a uma imagem de escultura. Tem o sentido de representação ou de manifestação. 
Mas também pode se referir a Cristo, “o qual é imagem do Deus invisível” (Cl 
I . I 5), ou “o eíkon de Deus”, que não é só uma representação, como o é uma 
estátua, ou um ídolo; é primeiramente a igualdade na essência de Deus.

Assim, surge a questão: o homem, feito à imagem de Deus, é apenas uma 
representação do Criador, ou tinha algo divino nele, ou participava da real es- 
sência de Deus? A palavra hebraica para “imagem” é tselem; e, para “semelhança”, 
demut. Elas se referem a algo similar ou idêntico ao que representam, ou àquilo 
de que são à “imagem”.

Podemos dizer que o homem era, no seu estado original, no ato da criação, 
uma imagem ou representação de Deus, tendo características de Deus em sua 
pessoa, tais como pessoalidade, amor, justiça, santidade, retidão, perfeição 
moral; tudo isso à semelhança de Deus. Mas o homem não poderia ser igual 
a Deus. Só Jesus é “o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua 
pessoa” (H b  1.3); “o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda 
a criação” (Cl I . I 5).

Semelhança moral com Deus. A interpretação do que vem a ser a “semelhança” de 
Deus no homem tem muitas variantes. H á quem entenda que essa “semelhança” 
é apenas moral e espiritual. Outros entendem que é mais ampla, incluindo a 
essência da divindade do Criador. N a Bíblia de Estudo Pentecostal14, lemos que “Eles 
tinham semelhança moral com Deus, pois não tinham pecado, eram santos, tinham 
sabedoria, um coração amoroso e o poder de decisão para fazer o que era certo 
(E f 4.24). Viviam em comunhão pessoal com Deus, que abrangia obediência 
moral e plena comunhão”.

N a Bíblia de Estudo Pentecostal também está escrito que “Adão e Eva tmham 
semelhança natural com Deus. Foram criados como seres pessoais, tendo espírito, 
mente, emoções, autoconsciência e livre-arbítrio”.13 N a visão acima, a semelhança 
do homem com Deus é moral, incluindo características especiais, concedidas 
por Deus, tais como ausência de pecado, santidade, sabedoria, amor e poder 
para agir de modo certo. E, ao mesmo tempo, tinham semelhança natural, por 
terem sido criados como seres pessoais, dotados de características próprias da 
pessoalidade.
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Langston disse:

O homem foi criado bom. Todas as suas tendências eram boas. Tosos os sentimentos 
do seu coração inclinavam-se para Deus, e nisto consistia a sua semelhança moral 
com 0 Criador. As Escrituras ensinam mui claramente que 0 homem foi criado 
natural e moralmente semelhante a Deus, e ensinam também que ele perdeu esta 
semelhança moral quando caiu pelo pecado.16

Este é um ponto importante: o homem, quando deu lugar ao Diabo e desobedeceu 
a Deus, pecou; e, assim, perdeu aquela semelhança moral com o Criador. Ficaram, 
na verdade, os traços daquela semelhança, distorcida, prejudicada, no ser humano. 
Esses traços são os sensos de justiça e de ética, e da busca por um Ser supremo, no 
âmago de sua consciência.

I)  H á uma lei interior dentro do ser humano. N a consciência do homem 
vemos que ele tem um referencial, um juízo de valor que aponta o que é certo 
e o que errado. Isso se chama faculdade moral, que aprova ou desaprova os atos 
praticados ou imaginados. Isso é um traço da semelhança moral com Deus, que 
alertou ao homem para que não pecasse, desobedecendo e se apropriando do 
fruto da árvore interditada.

Paulo fala dessa faculdade moral que há dentro de cada um quando ensina 
que o homem tem uma lei interior que aprova ou desaprova os seus atos. Podemos 
chamá-la de lei da consciência.

Assim disse o apóstolo Paulo:

Porque, quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da 
lei, não tendo eles lei, para st mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita 
no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, 
quer acusando-os, quer defendendo-os (Rm 2.14,15).

Os animais não têm essa lei interior, que serve de referencial moral, pois sua 
natureza não comporta essa faculdade.

2; H á um padrão moral universal para o homem. Como ser moral, em 
sua semelhança com Deus, o homem, falível, não pode se guiar apenas por 
sua consciência, ou seu coração, numa linguagem metafórica. Disse o profeta 
Jeremias: “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem 
o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos; e 
isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas 
ações’’ /Jr 17 .9,1 0 \
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O  coração, nesse caso, não corresponde ao músculo cardíaco, e sim à consci- 
ência, ou à mente humana. Por causa do pecado original, todo o ser do homem 
ficou imperfeito, e seu coração, sua mente (ou sua consciência(, tornaram-se 
enganosos e perversos. Por isso, o homem precisa de um padrão sublime para 
servir de referencial para suas ações.

Esse padrão não é —  nem poderia ser —  outro, senão a Palavra de Deus. 
Disse o salmista: “Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz, para o meu 
caminho” (SI 119.105). Jesus também afirmou: “Sede vós, pois, perfeitos, como 
é perfeito o vosso Pai, que está nos céus” (M t 5.48; cf. Jo 17.23). Esse é, pois, 
o padrão para o ser humano, ainda que essa perfeição, requerida por Cristo, não 
possa ser absoluta, e sim relativa, visto que a natureza, atingida pelo pecado, não 
pode alcançar o grau de perfeição nesta esfera da existência.

Só na eternidade, após a ressurreição dos salvos, ou ao Arrebatamento dos 
que permanecerem fiéis a Deus, nesta vida, é que haverá o estado de perfeição 
plena, quando os santos chegarão à estatura de varão perfeito (cf. E f 4.13).

3) O  homem foi feito adulto —  e perfeito.
Leite Filho, analisando o homem, ressalta:

Um fato relacionado à criação do homem que se faz notório e que passamos a 
considerar é que 0 homem foi criado adulto. A cada passo das Escrituras percebe-se 
uma evidente maturidade dos seres que foram criados, assim também 0 homem.
Com isto queremos indicar que Deus não criou nenhum óvulo ou embrião, e sim 
0 homem já adulto.1

Certo ensmador afirmou que Adão foi feito menino e cresceu no meio do 
jardim entre os animais. E um aluno lhe perguntou: “Quem deu de mamar à 
criança?”, sentindo-se constrangido com a explicação sem fundamento bíblico 
do tal “mestre”.

Para ter a capacidade reprodutiva, o homem foi feito com todas as suas po- 
tencialidades físicas e emocionais. Adão e Eva foram apresentados um ao outro, 
como marido e mulher, formando um casal, visando a unir-se numa “só carne” 
(Gn 2.24), para gerarem filhos e perpetuarem a continuidade da raça humana.

Quanto à perfeição do homem criado, referimo-nos à sua imagem e semelhança 
com o Criador, o que lhe conferia, na condição original, uma verdadeira perfeição 
em relação a seus descendentes, após a Queda. Tal perfeição do ser criado põe por 
terra os pressupostos da teoria da evolução, de Charles Darwin.

O  homem não evoluiu a partir de organismos inferiores e chegou ao estágio 
superior. Ao contrário, ele começou num estágio altamente superior, mas, por causa
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do pecado, perdeu a sua condição privilegiada de um ser especial. Em lugar de 
evoluir, o homem passou por um processo de involução, espiritual, emocional e 
fisicamente, depois da Queda.

Uma síntese das idéias. Em resumo, a imagem de Deus, no homem, refere-se à 
imagem espiritual e moral, conforme a semelhança de Deus; e também à imagem 
natural, pelo fato de o homem ser uma pessoa, à semelhança de Deus, que também 
é Pessoa. Quanto ao corpo, foi feito por Deus para abrigar a parte espiritual do 
homem, formada por espírito e alma (cf. I Ts 5.23; H b  4.12).

Essa imagem de Deus foi corrompida pelo pecado. Mas, quando o homem se 
volta para o Criador e aceita a salvação, através de Jesus Cristo, torna-se “a imagem e 
glória de Deus” (I Co 11.7). Nascido de novo, o salvo é revestido “do novo homem, 
que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade” (E f 4.24).

O  homem, nascido de novo, em Cristo, é “nova criatura” (2 Co 5.17) e se toma 
participante “da natureza divina” (2 Pe 1.4). Tal participação, no presente, é parcial, 
pois o homem está sujeito a fraquezas e ao pecado; mas, na glorificação, será restaurada 
a “semelhança” da “imagem de Deus”, pois “agora somos filhos de Deus, e ainda 
não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, 
seremos semelhantes a ele; porque assim como é o veremos” (I Jo 3.2).

Um dia, o homem será restaurado em sua perfeição original. Disse Paulo: “até 
que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão 
perfeito, à medida da estatura completa de Cristo” (E f 4.13). Na glorificação dos 
salvos, a expressão “à imagem e conforme a semelhança de Deus” será plenamente en- 
tendida, pois o ser humano, totalmente restaurado, elevar-se-á a um nível superior.

M a c h o  e  f ê m e a  o s  c r i o u

Essa distinção entre o homem e a mulher é de fundamental importância. Daí 
ter sido mencionada no texto que narra a criação do ser humano. E também a 
base para a reprovação de Deus ao homossexualismo, pois, se Ele quisesse que 
o homem ou a mulher mantivessem relações homossexuais, teria, decerto, feito
—  de modo simultâneo —  um casal de homens e outro de mulheres.

Desde o princípio, Deus os fez “macho e fêmea” (Gn I.27b). Afinal, a ordem 
para crescer e multiplicar-se sobre a Terra jamais poderia ter sido dada a dois 
seres de igual sexo!

Hoje, nos tempos pós-modernos, o homossexualismo vem sendo tolerado, 
aceito e até exaltado pela sociedade sem Deus. Isso é uma afronta escarnecedora ao 
Criador e seu plano para a procriação da espécie humana. Trata-se de um desres- 
peito ao relacionamento conjugal entre homem e mulher, que se complementam,
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em sua estrutura física, anatômica e emocional, visando, tanto à procnação em 
si, quanto ao legítimo prazer no âmbito do matrimônio.

N o  livro de Gênesis está a base da condenação ao homossexualismo, o que é 
mais explicito em outros textos das Escrituras, como em Levítico 18.22; 20.13; 
Deuteronômio 23.17. O  princípio de Deus para união sexual entre homem e mu- 
lher, no âmbito do matrimônio, é o da heterossexualidade, fundada no amor e no 
afeto mútuos, visando à formação do lar, através do matrimônio (Hb. 13.4).

Abençoados para frutificar e encher a Terra. “E Deus os abençoou e Deus lhes disse: 
Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra” (Gn 1.27). O  plano de Deus para o 
homem incluiu sua frutificação e multiplicação da espécie por toda a Terra. Ele 
dotou o ser humano da capacidade reprodutiva, através da união sexual entre o 
homem e a mulher. E somente através dessa união, por meio do matrimônio, o 
homem cumpre o desígnio do Criador quanto à multiplicação dos seres humanos 
no planeta. Fora do casamento, pode haver nascimento de pessoas, mas também 
fora do plano divino.

Algumas seitas chegam a afirmar que, sem o pecado de Adão, seria impossível 
a multiplicação da espécie. Trata-se de uma exegese errônea, baseada em uma 
hermenêutica falsa, pois, mesmo antes da Queda, que só é registrada em Gênesis 
3, já havia a ordem de Deus para que o homem procriasse.

O homem foi feito para ser dominador da natureza. “E Deus os abençoou e Deus lhes 
disse:... enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as 
aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra” (Gn 1.27,28).

N o  Comentário Beacon, publicado pela CPAD, lemos:

Uma das marcas da “imagem” de Deus foi EL· ter dado ao homem 0 “status” e 0 

poder para agir como governante. A aptidão para governar implica em capacidade 
intelectual adequada para argumentar, organizar, planejar e avaliar. A aptidão 
para governar implica em capacidade emocional adequada para desejar 0 mais alto 
bem-estar dos súditos, apreciar e honrar 0 que é bom, verdadeiro e bonito, repugnar 
e repudiar 0 que é cruel, falso efeío, ter profunda preocupação pelo bem-estar de 
toda a natureza e amar a Deus que 0 criou. A aptidão para governar implica em 
capacidade volitiva adequada para escolher efazer a toda hora 0 que é certo, obedecer 
ao mandamento de Deus indiscutivelmente e sem demora, entregar aL·gremente todos 
os poderes a Deus em adoração jovial e participar em uma comunhão saudável com 
a natureza e Deus.IS

Sem dúvida, essa concepção ideal de governo, conferida ao homem, refere-se ao 
potencial que ele possuía, na condição original, antes da Queda. Na condição original,
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ele tinha totais condições para dominar a Terra e os seres irracionais. Certamente, tal 
poder lhe conferia autoridade para controlar o meio ambiente, sem destruí-lo, bem 
como para cuidar dos animais e se relacionar com eles sem medo ou pavor.

Hoje, como conseqüência da perda da autoridade original, as pessoas em 
geral têm medo de serpentes, de insetos, de feras e de outros seres.

A terra improdutiva. O  homem necessitaria de um ambiente propício, agradá- 
vel e frutífero para a sua sobrevivência na Terra. Em Gênesis 2, vemos o relato 
acerca da criação das condições ecológicas e dos ecossistemas apropriados para a 
existência da vida humana e animal. Ao que tudo indica, a seqüência de eventos, 
constantes do capítulo I, deixou as condições em potencial para o aparecimento 
de todo o tipo de vegetação. Porém, ainda faltavam alguns elementos climáticos 
para que houvesse germinação, crescimento e frutificação vegetal.

Em Gênesis 2.5,6, está escrito: “Toda planta do campo ainda não estava na 
terra, e toda erva do campo ainda não brotava; porque ainda o Senhor Deus 
não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um  
vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra”.

A FORMAÇÃO DO HOMEM

“E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes 
o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente” (Gn 2.7). Aqui não há, em 
relação ao homem, propriamente, uma seqüência de fatos, mas uma explicação 
quanto à forma pela qual ele (Adão) foi criado e o método utilizado por Deus 
para a sua constituição espiritual e física.

Em lugar de apenas dizer: “Faça-se”, “produza”, o Senhor disse: “Façamos o 
homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança...” (Gn 1.26). N o  capítulo 
2, é demonstrada a maneira pela qual Ele formou o ser masculino. Deus não 
fez um boneco de barro, ou de argila, como alguém, de modo infantil, acredita 
e até prega. Ele fez o homem “do pó da terra”, ou seja, das substâncias ou dos 
elementos químicos que existem no barro ou no pó da terra.

Do pó da terra. Os elementos químicos ou substâncias encontradas no corpo 
humano são todas encontradas no barro ou na argila. Dos 106 elementos quími- 
cos existentes na natureza e conhecidos pelos cientistas, 26 são encontrados no 
corpo humano.19 Assim, por um processo sobrenatural, Deus extraiu do barro 
os elementos químicos que formam o corpo humano, os combinou de forma 
especial e formou o homem do pó da terra.

Jó, numa percepção de valor científico concedida por Deus, assim se expres- 
sou: “Peço-te que te lembres de que, como barro, me formaste, e de que ao pó
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me farás tornar” (Jó 10.9). Ele sabia que o homem foi formado “como barro”, 
e não “de barro”.

Deus disse ao homem, após a Queda: “N o suor do teu rosto comerás o 
teu pão, até que te tornes à terra; porque dela foste tomado, porquanto és pó e 
em pó te tornarás” (Gn 3.19). O  homem é “pó”, ou seja, formado de substân- 
cias que estão no pó da terra; e ao pó reverterá, quando o elemento espiritual 
(espírito+alma) dele se afastar, no processo da morte física.

A verdadeira ciência, desprovida de preconceito e soberba, confirma o 
relato bíblico da formação do ser masculino a partir das substâncias que 
existem no pó da terra. Em 1985, uma pesquisadora da NASA e professora 
da Universidade de San José, na Califórnia, apresentou resultados de pes- 
quisa científica, dem onstrando que a vida hum ana começou em estratos de 
argila: o caulim, que contém todos os elementos químicos necessários ao 
surgimento da vida.

Como a cientista acima não se trata de uma pessoa confessamente cristã, ou 
defensora do criacionismo, ela chegou a afirmar que suas declarações não tinham 
caráter religioso. N o  entanto, concluiu que essa seria a melhor hipótese para a 
origem da vida humana.20

A revista Veja, de 10 de abril de 1985, registrou a referida pesquisa da NASA 
e acentuou:

Sua descoberta fustiga a teoria de que a vida surgiu do mar, hipótese mais aceita 
entre os cientistas e admitida até mesmo por Charles Darwin, pai da biologia 
moderna. (...) “Se tivesse que apostar numa resposta, ficaria com a teoria 
da argila”, escreveu Carl Sagan, americano, autor do best-seller “Cosmos”.
(...) “A argila pode ser comparada a uma fábrica de vida”, acrescentou em 
Glasgow, na Escócia, 0 bioquímico Graham Cairns-Smith. (...) Coyne e seus 
colegas foram mais longe.
Eles analisaram as propriedades microscópicas da argila e notaram que os cristais 
de que éfeito 0 material exibem atributos essenciais ágeração de estruturas vivas... 
cientistas que adotam uma e outra teoria admitem que a vida surgiu a partir do 
ajuntamento de “tijolos” químicos, substâncias conhecidas como aminoácidos. As 
divergências começam quando se trata de explicar como os “tijolos” se juntaram 
em formas cada vez mais complexas até chegar ao DNA, a molécula pesada e 
orgânica, esta sim capaz de se reproduzir e dar origem a um processo vital.21

E aí que a Bíblia tem a resposta à pergunta: Como os “tijolos” de amino- 
ácidos poderiam se juntar ao acaso e criar formas complexas de vida? Diz a
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Palavra de Deus: “N o princípio criou Deus os céus e a terra... E disse Deus: 
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; (...) E criou 
Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os 
criou” (Gn I .I ,  26, 27).

O fôlego da vida. Uma vez formado “do pó da terra”, o homem feito de subs- 
tâncias materiais não tinha vida. DisseTiago: “o corpo sem o espírito está m orto” 
(Tg 2.26). Assim, Deus “soprou em seus narizes o fôlego da vida; e o homem 
foi feito alma vivente” (v.27). Aqui vemos uma distinção fundamental entre o 
homem e o animal. Quanto a este, Deus apenas disse: “Produza a terra alma 
vivente conforme a sua espécie; gado, e répteis, e bestas-feras da terra conforme 
a sua espécie” (Gn 1.24).

Em relação ao homem, o Senhor disse “Façamos” e deu-lhe o sopro ou o 
fôlego da vida. Ele foi feito “alma vivente”, expressão que se aplica, tanto ao 
homem quanto aos animais, esclarecendo-se, no entanto, que aos animais Deus 
concedeu vida, mas não o fôlego da vida, concedido exclusivamente ao ser humano. 
Chafer afirmou: “Aquele sopro de Deus foi a outorga do espírito, que estava tão 
longe das outras formas de vida que estão no mundo da mesma forma em que 
Deus está distante de sua criação”.22

O Jardim do Éden. Foi o primeiro habitat do homem.

A palavra “jardim” é a tradução da palavra hebraica “gan”, que designa lugar 
fechado. A Septuaginta traduz 0 hebraico por “paraíso”, “paradeison”, termo persa 
que signifca um parque. Éden não é traduzido, mas transliterado para 0 nosso 
idioma. Basicamente, signifca “prazer ou delícia”.2’

Os críticos da Bíblia vêem no relato do Gênesis apenas uma alegoria ou relato 
mítico. Porém, a Palavra de Deus se impõe como verdade, como martelo divino, 
quebrando as bigornas da incredulidade. Diz o Livro Sagrado: “E plantou o 
Senhor Deus um jardim no Eden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que 
tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista 
e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência 
do bem e do mal” (Gn 2.8,9).

Lima afirmou:

O primeiro lar foifeito por Deus. Era maravilhoso. Nele, antes da Queda, havia 
amor; havia paz, união, saúde, alegria, harmonia, felicidade e comunhão com 
Deus. O amhiente era agradável. Podemos imaginar 0 dia-a-dia do primeiro 
casal. O trabalho era suave, resumindo-se na colheita dos frutos e alimentos
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outros, necessários à manutenção do metabolismo mínimo do corpo, pois não 
havia desgaste físico como se conhece hoje.2̂

A FORMAÇÃO DA MULHER

Em Gênesis 2 encontramos a explicitação sobre a formação do homem e da 
mulher. Como vimos, “formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou 
em seus narizes o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente” (Gn 2.7). 
Assim, o homem foi formado no sexto dia, a partir das substâncias existentes no 
pó da terra. Quanto à mulher, a sua formação se deu de modo diferente.

O  Criador já concluíra, em sua sabedoria, que não seria bom para Adão 
viver na solidão, mesmo estando no Paraíso. Por isso, declarou: “Não é bom 
que o homem esteja só; far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele” 
(Gn 2.18). Diz a Palavra do Senhor: “Então, o Senhor Deus fez cair um sono 
pesado sobre Adão, e este adormeceu; e tomou uma das suas costelas e cerrou a 
carne em seu lugar.E da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou 
uma mulher; e trouxe-a a Adão” (Gn 2.21,22).

Vemos que a mulher foi formada a partir de uma das costelas do corpo do 
homem, extraída por Deus. Ao contemplar a nova habitante do Eden, Adão 
exclamou, em êxtase: “Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne; 
esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada” (Gn 2.23). Poder-se-1a 
dizer que o Senhor fez a primeira “clonagem” da história do homem, pois, com 
as células adultas da costela do homem, ele fez um outro ser.

N o  entanto, foi mais que uma clonagem. Neste processo científico, o ser “co- 
piado” tem idênticas características do doador das células a serem transplantadas 
para o tal processo. O  que Deus operou foi a criação de um novo ser, semelhante 
ao primeiro, mas distinto, em sua estrutura emocional e física!

Os céticos ironizam o relato da criação do homem, considerando-o uma 
fantasia, um mito ou uma história antiga sem conexão com a realidade. Porém, 
a Bíblia é a infalível Palavra de Deus e não contém invencionices humanas. O 
que ela diz é a verdade. Disse Jesus: “Santifica-os na verdade; a tua palavra é a 
verdade” (Jo 17.17).

A vida no Eden. Deus não pôs o homem no Jardim para ficar ocioso, para con- 
templar as belezas edênicas. O  homem foi colocado ali para lavrar e guardar (Gn
2.15). E interessante notar que o trabalho, a atividade da mente e do corpo, desde 
o principio, foi dignificado por Deus. Havia trabalho, mas, em compensação, não 
havia doenças nem dor, tampouco morte. O  pranto e a dor eram desconhecidos. 
A tristeza não existia. Tudo era belo, agradável e bom.
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O  casal, constituído nos primeiros habitantes humanos do planeta, se deliciava 
nas noites calmas e amenas do Paraíso. Não havia temor ou pavor da escuridão. 
O  medo era desconhecido. O  cenário noturno era tranqüilizador. A brisa suave 
soprava no arvoredo, levando ao casal os odores perfumados das plantas silvestres. 
O  firmamento, ao longe, pontilhado de estrelas brilhantes, nas noites, oferecia um 
espetáculo de rara beleza.

Nas noites de lua, diminuindo o brilho estelar, fazia-se extraordinariamente 
belo o ambiente paradisíaco. Sem dúvida, com maior intensidade, brilhava o astro 
noturno. As manhãs e tardes eram agradáveis. Uma temperatura média, adequada 
ao bem-estar dos habitantes edênicos, era sentida em todo o planeta. A luz solar 
empolgava-os. Em cada canto se percebia a beleza da criação nos seus mínimos 
detalhes. O  homem sentia-se muito feliz. O  ar era puro na mais alta expressão. 
Os animais, as aves, todos os seres da natureza, nenhum mal causavam ao homem; 
conviviam na mais perfeita harmonia.

O  mais importante, no entanto, acontecia em todas as tardes: “... Deus, que 
passeava no Jardim pela viração do dia...” (Gn 3.8a). O  Criador, certamente, em 
todas as tardes, visitava o Eden, buscando passar bons momentos em agradável 
diálogo e conversa com o casal, e este sentia, assim, muita comunhão com aquEle. A 
presença do Criador enchia o primeiro lar de muita paz e de alegria indizível.23

A  Q u e d a  d a  h u m a n i d a d e

Muitas pessoas têm idéias falsas sobre o trágico acontecimento que envolveu o 
homem, no Paraíso. H á quem afirme que jamais houve tal fato, querendo insinuar 
que a narrativa bíblica sobre a Queda não passa de uma lenda. Lamentavelmente, 
entre esses incrédulos estão incluídos muitos que se dizem religiosos.

A Bíblia, a Palavra de Deus, a verdade (Jo 17.17), nos afirma que a harmonia 
do Paraíso foi transtornada quando o Diabo, um antigo querubim que se rebelou 
contra Deus, foi lançado à Terra. Certamente, por vingança, resolveu atacar a obra- 
prima da mão de Deus —  o homem.

Sabemos que a causa eficiente para a Queda, no entanto, surgiu de uma atitu- 
de errônea do casal. A mulher, Eva, ao invés de honrar o acordo firmado com a 
voz de Deus, resolveu, usando o seu livre-arbítrio, dar ouvidos à voz do Inimigo, 
pecando contra o Senhor.

Idéias erradas quanto à Queda. Há algumas concepções errôneas quanto à tragédia 
em apreço:

I)  H á quem afirme que o pecado do primeiro casal foi ter praticado a união 
sexual. Podemos afirmar, pela Bíblia, que essa afirmação não tem fundamento
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nas Escrituras. Para tanto, basta observar que, em Gênesis 2, Deus já planejara 
a existência do pai e da mãe, antes da Queda, o que só tem sentido quando se 
tem a idéia da geração de filhos (Gn 2.24).

O  casal foi exortado por Deus a se multiplicar e a encher a Terra (Gn 1.28). 
Essa multiplicação, evidentemente, só poderia concretizar-se através da união sexual, 
mostrando o Senhor que o homem e a mulher seriam unidos em “uma só carne” 
(Gn 2.24). Desse modo, vemos, sem maior necessidade de argumentação, que o 
ato sexual nada teve a ver com a Queda. Tal ato, pelo contrario, constitui-se numa 
das maiores expressões do amor de Deus —  quando realizado de acordo com a 
sua vontade: entre mando e mulher, unidos pelos laços do matrimônio.

2) Outra expressão errônea é: “A maçã proibida”. Isso apenas comprova a íg- 
norância dos críticos gratuitos da Bíblia. N a Mesopotamia, região onde se situava 
o Eden, entre os rios Tigre e Eufrates, sequer existem condições climatológicas 
para a produção de maçãs! A Bíblia nos informa o tipo de fruto produzido pala 
árvore da ciência do bem e do mal, que era, na realidade, uma árvore concreta, 
no meio de milhares que existiam no Jardim (Gn 3.3). Não temos dúvida de que 
esses elementos sejam reais —  árvore e fruto — , mesmo que desconheçamos suas 
natureza e constituição.

A invencioníce da “maçã proibida” é apenas uma dentre muitas demons- 
trações descabidas dos que querem diminuir o valor da Palavra de Deus. São 
aqueles que, em sua arrogância, se consideram doutores, mas sequer dão-se 
ao trabalho de examinar aquilo que combatem. Apesar dessas agressões in- 
fundadas e graciosas contra o Livro Sagrado, cumpre-se o que foi dito pelo 
profeta Isaías: “Seca-se a erva, caem as flores, mas a Palavra de Deus subsiste 
eternamente” (Is 40.8).

A verdade sobre a Queda. De acordo com a Bíblia, Deus pôs o homem no Eden 
para lavrá-lo e guarda-lo (Gn 2.25). Essa não era a única finalidade, pois sabemos 
que a presença do homem na Terra tem o sentido de adoração e glorificação ao 
Criador. O  Senhor ordenou ao homem que ele poderia comer de toda a árvore 
do Jardim, com exceção de uma, a árvore da ciência do bem e do mal, que era, na 
verdade, um meio de prova, posto por Ele para que Adão e Eva exercessem a sua 
liberdade de modo consciente.

Em sua bondade, Deus deu o direito e a liberdade de o homem apropriar-se 
de todos os frutos do Jardim, exceto dos produzidos pela árvore proibida. Mas 
o homem desprezou a bênção de Deus em cada árvore, em cada fruto, em cada 
folha —  milhares de bênçãos — , e resolveu dar ouvidos à do Diabo. Este enga- 
nou a mulher, dando-lhe a entender que poderia desobedecer a Deus sem sofrer 
as conseqüências do pecado.
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Sabemos que Eva foi enganada por sua própria concupiscência (Tg I.I4b). 
Satanás fez do amargo, doce; e do doce, amargo (cf. Is 5.20). E a mulher com- 
partilhou o pecado com seu marido, e ambos caíram, perdendo a imagem e a 
semelhança originais do Criador.

Antes da Queda, o homem possuía uma estrutura físico-espintual excepcio- 
nal. T inha conhecimento profundo de Deus; comunhão direta com o Criador; 
bênçãos da presença dEle no Jardim; paz, segurança e alegria, decorrentes do 
relacionamento direto, sem intermediários, com o Criador; conhecimento e 
bem-estar físico inigualáveis, sem doenças, distúrbios emocionais ou físicos; 
desconhecimento do medo; conhecimento interno e externo em relação à sua 
pessoa; conhecimento da realidade social e do trabalho, de modo útil e satis- 
fatório (Gn 2.15).

As conseqüências da Queda. Após a Queda, houve um transtorno total na vida 
dos primeiros seres criados. Conheceram que estavam nus, dando a entender 
que, antes, não se constrangiam nessa condição; conheceram o medo; perderam a 
autoridade sobre a criação; conheceram a desarmonia; a mulher sofreu mudanças 
em sua parte física e emocional, passando a conhecer a dor de forma acentuada 
para procriar.

O  homem, pois, conheceu a maldição da terra; o trabalho passou a ser penoso 
e fatigante; e o pior: perdeu a vida eterna, que lhe era assegurada, na condição 
original, e conheceu o aguilhão da morte: física (Gn 2.17; E f  2.5) e espiritual, 
que significa separação de Deus.

A PROMESSA DA REDENÇÃO

Atacando ao primeiro casal, o Inimigo atingiu todas as pessoas que haveriam 
de nascer. O  pecado passou a todos os homens (Rm  5.12). Entretanto, Deus, o 
Criador, no seu plano maravilhoso, não deixou escapar nada que fosse necessário 
ao cumprimento de seus propósitos com relação à humanidade. Ele previu a 
Redenção do homem, de maneira sublime, como podemos ver em sua Palavra.

Deus já houvera elaborado o plano da Redenção. Esta não foi um arranjo às 
pressas, de última hora. O  Senhor não trabalha assim. Tudo o que Ele faz é bem 
planejado, ordenado e perfeito.

A Redenção prevista. Num  tempo muito anterior à Queda o resgate, ou a Redenção 
do homem, foi previsto em seu plano para a humanidade. Diz a Palavra de Deus: “mas 
com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o 
qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, 
mas manifestado, nestes últimos tempos, por amor de vós” (I  Pe 1.19,20).
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Noutras palavras, na eternidade, um verdadeiro mistério, “oculto em Deus, 
que tudo criou” (E f 3.9). Previu Deus, ainda, que a revelação desse mistério 
seria efetuada através da Igreja de Cristo, “segundo o eterno propósito que fez 
em Cristo Jesus, nosso Senhor” (E f 3.10,11).

A Redenção ■prometida. N o  último diálogo, na última reunião, no último contato 
que Deus teve diretamente com o homem, logo após a Queda, o Senhor prometeu 
que, da semente da mulher, levantaria alguém que haveria de ferir a cabeça do 
Diabo (Gn 3.15), propiciando a Redenção da humanidade.

Deus não se atrasa. Não deixa para mais tarde. N o  próprio Èden, palco da 
desgraça da humanidade, Ele prometeu a Redenção do homem. Ali, diante do 
casal em pecado, Deus providenciou túnicas de peles, com que o vestiu, cobrmdo- 
lhe a nudez, a vergonha. Para que o homem pudesse estar diante do Senhor, um 
animal foi morto, e seu sangue derramado.

Aquele animal, um cordeiro, provavelmente, foi m orto para que o pecado do 
homem fosse coberto. Era uma tipificação de Cristo, que haveria de ser morto 
pelos pecados de todos os homens.

A Redenção realizada. A Bíblia diz: “mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus 
enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam 
debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos” (G1 4.4). A redenção 
do homem não chegou atrasada, nem adiantada, mas “na plenitude dos tem- 
pos”, no tempo de Deus, ou no kairós, quando Jesus veio ao mundo, nascido 
de mulher, de uma virgem da Galiléia. Deus enviou seu filho ao mundo para, 
aqui, onde a Queda ocorreu, fosse efetivada a Redenção do homem.

Passaram-se milênios, desde que o Criador prometera a Redenção da raça 
humana, através da “semente da mulher”. Parecia não haver mais esperança para 
o homem, quando, “na plenitude dos tempos”, Deus desencadeou o seu plano 
maravilhoso da Redenção, previsto “antes da fundação do m undo”.

Porque Deus amou 0 mundo de tal maneira que deu 0 seu Filho unigêníto) para 
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus 
enviou 0 seu Filho ao mundo não para que condenasse 0 mundo} mas para que 0 

mundo fosse salvo por ele (Jo 3.16,1 7).

O momento culminante da redenção. Depois de pregar a salvação de Deus, enviada por 
seu intermédio, Jesus entregou-se como “o Cordeiro de Deus” (Jo 1.29), para derra- 
mar o seu sangue em propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Era o momento 
culminante no plano da Redenção. Pregado na cruz, contrariando a expectativa de 
todos, principalmente a do Diabo, Jesus exclamou: “Está consumado” (Jo 19.30).
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Tudo o que antes fora escrito, previsto, tipificado como “sombra dos bens 
futuros” (H b  IO.I) se cumpriu. Ali, naquela tarde sombria, no alto do Gólgota, 
o Sol se escureceu (M t 27.45) e “o véu do templo se rasgou em dois, de alto a 
baixo; e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras” (M t 27.41). E, naquele mo- 
mento de dimensão cósmica, e de conseqüências eternas para o Universo e para 
o homem, Jesus efetuou a “eterna redenção” (H b  9.12).

A Redenção de Cristo não foi apenas para o homem individualmente. Foi 
a Redenção da raça, da família. Ao tentar a mulher, o Adversário fez surgir a 
perdição da humanidade. Mas, através da mulher, numa ironia divina, o Senhor 
fez nascer o Salvador do mundo.

N a cruz, quando o Senhor Jesus deu o brado de vitória, a Redenção do 
homem foi consumada. N a  ressurreição, vencendo a morte e todos os poderes 
do mal, o Senhor não deixou dúvidas quanto ao seu plano redentor e expiatório 
para todos aqueles que nEle crêem.

A CONSTITUIÇÃO DO SER HUMANO

Com o vimos, o hom em  é diferente dos animais, pois, enquanto estes 
têm instin to  e agem segundo essa condição, o hom em  tem autoconsciên- 
cia e autodeterm inação, por ter pessoalidade; e, como tal, possui o que 
o irracional não tem: intelecto, vontade e emoções. Q uanto  aos animais, 
Deus disse: “produza a terra alma vivente” ; quanto ao homem, Deus disse: 
“Façamos o hom em ”.

O método usado por Deus para criar o homem foi especial. Diz a Bíblia: 
“E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o 
fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente” (Gn 2.7).

N o  texto acima, vemos dois aspectos:
A formação da parte física do homem. A parte física do homem veio “do pó da 

terra”. Não com o barro, em estado bruto, ou um boneco de barro. Mas, com 
os elementos químicos que se encontram no barro, ou na argila, Deus, de modo 
sobrenatural, formou cada parte do corpo humano, combinando-as de maneira 
jamais compreendida pela mente humana.

Hoje, a embriologia e o estudo da genética têm informações sobre a forma- 
ção do ser humano no ventre da mãe, a partir da união dos gametas masculino 
e feminino. Mas jamais alcançou a formação do primeiro ser humano, que não 
foi gerado, e sim criado por Deus. Como Deus combinou os aminoácidos, as 
proteínas, os sais minerais e demais substâncias para compor o corpo humano 
é algo que transcende a qualquer especulação científica.
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A formação da parte interior do ser humano. Isto é, a alma e o espírito. Diz a Palavra 
de Deus: “e soprou era seus narizes o fôlego da vida; e o homem foi feito alma 
vivente”. Como foi esse processo? Que fôlego foi esse? De que ele se constituiu, 
em sua plenitude? Dali surgiu a alma somente? Ou a alma e o espírito? São a 
mesma coisa, ou entes distintos? Como a alma se propaga?

Não é difícil entender como o corpo humano é gerado no ventre da mãe, 
sobretudo hoje, com os recursos da ultra-sonografia moderna. Mas, como a alma 
é gerada? Como ela se multiplica? E o espírito, difere da alma, ou é sinônimo 
dela? Como a alma entra no embrião?

Neste tópico, apenas desejamos refletir sobre essas questões, em submissão ao 
que está revelado nas Escrituras. E vamos meditar sobre a constituição do homem, 
segundo algumas concepções e à luz da Palavra de Deus. H á diversas correntes de 
pensamento quanto à constituição do homem. Algumas são indicadas a seguir.

Unitarianísmo. Também chamado de monismo. E uma corrente doutrinária 
que ensina que o homem é um só todo, uma só parte, não havendo qualquer 
divisão em sua constituição; ou seja, não existe alma ou qualquer parte do ser 
humano que sobreviva à morte. Para os unitaristas ou monistas, o ser humano 
se constitui de uma unidade indivisível.

Eles não acreditam na existência da alma e do espírito, admitindo que essas 
expressões referem-se apenas a uma unidade psicofísica do ser humano. As pa- 
lavras “carne” nos Antigo (hb. basar) e Novo Testamentos (gr. sarx), bem como 
“corpo” (gr. soma), referem-se ao “ser humano por inteiro, porque, nos tempos 
bíblicos, ele era considerado unificado”.26

Dicotomismo. Essa doutrina ensina que só há dois elementos, ou partes consti- 
tutivas, do homem: a parte material e a imaterial. Baseiam-se no fato de os termos 
“alma” e “espírito”, às vezes, na Bíblia, serem sinônimos, ou intercambiáveis 
entre si. E sustenta sua opinião partindo de textos que lhes parecem indicar esse 
entendimento (cf. Jó 27.3).

Tricotomismo. Os chamados tricotomistas entendem que o homem é formado 
de três partes distintas: corpo, alma e espírito. Seu ensino honra as Escrituras e 
se harmoniza com elas, pois, de acordo com a Bíblia, o homem tem uma consti- 
tuição tríplice, sendo formado de espírito, alma e corpo (I  Ts 5.23). Reflitamos 
sobre cada uma dessas partes.

O  ESPÍRITO DO HOMEM

Ao soprar no homem o “fôlego de vida”, Deus o fez “alma vivente”, 
ou um ser que tem vida. Nesse sopro, o Criador infundiu, no interior do
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homem, sua parte espiritual. Por esse fôlego, ele adquiriu o princípio vital, 
que o anima.

O espírito é a parte imaterial do homem, que, juntamente com a alma, forma 
“o homem interior”. Disse Paulo: “Porque, segundo o homem interior, tenho 
prazer na lei de Deus” (Rm  7.22). O  apóstolo ensinava sobre a luta entre a carne, 
ou a natureza carnal do homem, e o espírito, que provém de Deus, e acentuava 
que o “homem interior” tinha prazer na lei de Deus.

Em outro versículo, lemos: “Por isso, não desfalecemos; mas, ainda 
que o nosso hom em  exterior se corrom pa, o interior, contudo, se renova 
de dia em dia” (2 Co 4 .16); neste texto, vemos o “hom em  exterior” , o 
corpo, e “o in terio r” , a parte  imaterial do homem. Podem os dizer que 
esse “hom em  in te rio r” é o conjunto espiritual, form ado pela alma e pelo 
espírito ( I  Ts 5.23).

A ALMA DO HOMEM

A palavra “alma”, no Antigo Testamento, é nepesh. N o  Novo Testamento é 
psique, que tem o sentido de “alma” e de “vida”; está ligada ao termo psíqui- 
cos, que tem o sentido de “pertencente a esta vida”. E a base das experiências 
conscientes. A alma pode ter três áreas de significados: “(a) psyche, no sentido da 
base impessoal da vida, a própria vida; (b) a parte interior do homem; (c) uma 
alma independente em contraste com o corpo”.2־

No sentido impessoal, a alma eqüivale à própria vida. N o sentido de ser “parte 
interior do homem”, refere-se à sua personalidade, ou à pessoa (cf. 2 Co 1.23). O 
texto de Levítico 17.10-15 dá uma diversidade de sentidos à palavra “alma”:

1) “contra aquela alma que comer sangue eu porei a minha face e a extirparei 
do seu povo” (v. 10); aqui, “alma” significa a própria pessoa.

2) “Porque a alma da carne está no sangue...” (v .II); neste sentido, “alma” 
significa a vida do corpo, dos tecidos, que são alimentados pelo sangue.

3) “Nenhuma alma dentre vós comerá sangue...” (v.I2); novamente, refere- 
se à pessoa.

4) “a alma de toda a carne; o seu sangue é pela sua alma”; aí vemos referência à 
vida de toda a carne, e que o sangue seria derramado pela vida do transgressor.

Tanto nepesh (hb.) como psyche (gr.) indicam o princípio vital da vida humana, 
física ou animal. Quando Deus disse que o homem fora feito “alma vivente” e, 
em relação aos animais, que a terra produzisse “alma vivente”, usou a mesma 
expressão —  hb. nepesh hayya. N o  entanto, como vimos em item anterior, o homem 
é distinto do animal, por várias razões: autoconhecimento e autodeterminação,
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por exemplo. Assim, a alma do homem é profundamente diferente da alma do 
animal.

N o Novo Testamento, vemos várias referências sobre o significado de alma. 
Jesus disse: “Quem quiser salvar a sua vida [psyche], perdê-la-á...” (Mc 8.35; cf. Mc 
10.45; M t 20.28). “Não estejais ansiosos quanto à vossa vida...” (M t 6.25). Nesse 
sentido, “alma” se refere à vida.

Em sentido teológico, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos. Jesus 
disse: “A minha alma está profundamente triste até a m orte” (M c 14.34). A 
alma se entristece. “È a parte sensível da vida do ego, a sede das emoções —  do 
amor (C t 1.7), do anseio (SI 36.62) e da alegria (SI 86.4)”.28

O texto que melhor distingue alma de espírito é I Tessalonicenses 5.23: “e todo 
o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para 
a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”. Aqui temos a palavra “alma” significando a 
parte interior do ser, distinta do espírito, porém, intrinsecamente a ele ligada, for- 
mando o “homem interior” (Rm 7.22). Ver também Hebreus 4.12; Lc 1.46,47.

H orton  assevera:

A alma sobrevive à morte porque é energizada pelo espirito, mas alma e espírito 
são inseparáveis porque 0 espírito está entretecido na própria textura da alma. São 
fundidos e caldeados numa só substância.29

Como vimos, a alma faz parte do “homem interior” do ser, unida ao 
espírito. Intrigantes questões têm sido formuladas sobre a origem da alma. 
A alma é introduzida no corpo; Ela é formada durante a concepção? A alma 
é preexistente? Há, basicamente, três teorias acerca da origem da alma, todas 
elas evocando fundam ento bíblico.

Teoria da preexistência. E um dos fundamentos da doutrina espírita. Segundo essa 
idéia, as almas existem, em esferas diversas do mundo espiritual, e entram no corpo 
gerado, no processo chamado reencamação. Para os defensores dessa doutrina, a alma 
peca, na vida presente, e, para se redimir, precisa purificar-se, voltando a se integrar 
num outro corpo humano, sucessivamente, durante inumeráveis existências.

Antes mesmo de ser uma doutrina, codificada por Alan Kardec, principal expoente 
do espiritismo, a teoria da preexistência da alma teve o apoio de filósofos, como Platão 
e Filo, e de teólogos cristãos, como Orígenes de Alexandria (185 a 254).

Essa teoria tem origem no maniqueísmo, doutrina pela qual se ensinava que 
o espírito era puro, ao lado da alma, que já preexistia. Quanto ao corpo, seria 
intrinsecamente mau, bem como a matéria à sua volta. Tal teoria não tem qualquer 
fundamento bíblico, pelas seguintes razões:
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1) O  homem foi feito alma vivente somente após o sopro de Deus, no 
momento inicial da criação do primeiro ser humano, na face da Terra; antes de 
Adão, não há qualquer indicação, nas Escrituras, da existência de almas, guardadas 
numa espécie de “celeiro de almas”, num lugar, nos planetas, como entendem os 
espíritas.

2) Os maus atos e a depravação do homem são decorrem de uma causa 
primária: o pecado de Adão, que passou a todos os homens (Rm  5.12). A conse- 
qüência, pois, é pessoal, individual e responsável; é de cada pessoa que peca, em sua 
existência atual, e não de pretensas existências anteriores ao seu nascimento;

3) Deus fez o homem, incluindo sua parte imaterial (espírito+alma) “e viu 
Deus que tudo que tinha feito era muito bom ” (Gn 1,31).

Teoria criacionista.30 Trata-se de uma teoria segundo a qual Deus “faz as almas 
diariamente”, conforme ensinava Aristóteles. Polano dizia que “Deus sopra a 
alma nos meninos quarenta dias após a concepção, e nas meninas oitenta” (s!c); 
Jerômmo e Pelágio também acatavam esse entendimento, bem como a Igreja 
Católica Romana e os teólogos reformados, a exemplo de Calvino. Segundo 
Strong, Lutero se inclinava para o traducionismo.

Para Strong, os criacionistas se baseiam nos seguintes textos bíblicos: “e o 
espírito volte a Deus, que o deu” (Ec 12.7); “palavra do Senhor... e que forma o 
espírito do homem dentro dele” (Zc 12.1); “... e as almas que eu fiz” (Is 57.16). 
Mas a Bíblia não dá respaldo a essa teoria.

Teoria participativa. Leite Filho afirmou:

Quando se afirma que a alma é criadat é necessário fazer algumas distinções: 
a criação é uma produção do nada; a alma é produzida na matéria e não da 
matéria; a produção da alma necessita de uma realidade criada já existente; 
a ação divina não tem como objetivo uma alma separada e sim 0 homem 
completo.

De fato, o homem, desde a fecundação, não é “um aglomerado de células”, 
como dizem os cientistas ateus e materialistas. È um ser completo, composto 
de espírito, alma e corpo.

Toda nova pessoa humana é fruto da ação imediata de Deus e da dos pais: 
Deus e os pais produzem o sujeito inteiro, mas os pais podem produzi-lo so- 
mente enquanto é um ser material vivo, isto é , tem um  corpo, e Deus o produz 
imediatamente enquanto é um ser pessoa, isto é, tem uma alma.32

Mver Pearlman, explicando a origem das almas, após a criação do homem, 
corrobora com esse entendimento:
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A origem da alma pode explicar-se pela cooperação do Criador com os país.
No principio duma nova vida, a divina criação e 0 uso criativo de meios 
agem em cooperação. O homem gera 0 homem em cooperação com “O Pai dos 
espíritos”. O poder de Deus domina e penetra 0 mundo (At 1 7.28; Hh 1.3) 
de maneira que todas as criaturas venham a ter existência segundo as leis que 
Ele ordenou. Portanto, os processos normais da reprodução humana põem em 
execução as leis de vida, fazendo com que a alma nasça no mundo. ”

Assim, podemos concluir que a alma humana se forma, segundo as leis da 
procriação, deixadas por Deus, numa cooperação entre os pais biológicos, e 
“o pai dos espíritos”(H b  12.9). Cada vez que um gameta masculino funde-se 
com um feminino, no casamento, ou fora dele, pela lei do Criador, forma-se 
um conjunto espírito+alma dentro do homem. Diz a Bíblia: “Fala o Senhor, 
o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem 
dentro dele” (Zc I2 .Ib ) .  O  m odo como Deus atua na formação da alma é um 
mistério ao qual devemos nos curvar, em nosso conhecimento limitado.

O  CORPO HUMANO

N a visão tricotômica do ser humano, o corpo tem papel importantíssimo. È 
através dele que a alma se comunica com o mundo exterior. È no rosto que apare- 
cem as expressões de alegria, tristeza, ira, sono, calma, entusiasmo, rancor, mágoa 
e tantos outros sentimentos próprios da natureza humana. Diz a Bíblia: “o rosto 
corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem” (Pv 27.19).

Graças à ciência, hoje podemos conhecer o corpo humano melhor do que 
qualquer pessoa do passado, inclusive as que tenham vivido no tempo em que a 
Bíblia foi escrita. N os dias atuais, podemos conhecer melhor a grandeza, a per- 
feição (relativa) e o maravilhoso funcionamento do corpo humano, como obra- 
prima das mãos de Deus, o Criador maravilhoso e absoluto de todas as coisas.

A dimensão material do corpo. Em Salmos 139.13-16, Davi exclamou, diante da 
formação e do desenvolvimento do corpo desde o ventre:

Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado; 
maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma 0 sabe muito hem. Os meus 
ossos não te foram encobertos, quando no oculto fu i formado e entretecido como 
nas profundezas da terra. Os teus olhos viram 0 meu corpo ainda informe, e no 
teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, 
quando nem ainda uma delas havia.
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Que maravilhosa declaração e quão diferente da teoria da evolução, que 
assevera: As origens da vida, do corpo, do homem e da inteligência ocorreram 
pelo “acaso” cego e sem propósito algum. Apresentaremos a seguir algumas 
informações sobre o corpo humano, a fim de que sintamos melhor a grandeza 
da obra criadora de Deus, ao fazer o homem das substâncias que há no pó da 
terra e lhe dar a vida, tornando-o sua imagem e semelhança.

Organização do corpo humano. O  esqueleto humano constitui o arcabouço que 
sustenta os músculos, “protege os órgãos internos e permite uma grande varie- 
dade de movimentos”.34 E formado por 206 ossos e corresponde a 1 /5  do peso 
total. H á 216 tecidos no corpo humano.

O cérebro humano “corresponde a 2%  do peso de um adulto médio, mas é res- 
ponsável por 20% do consumo de oxigênio desse indivíduo... o cérebro tem um trilhão 
de células nervosas” e seus “sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 
360 km /h: uma mensagem enviada da cabeça para o pé chega em I /5 0  de segundo... 
o cérebro de um homem pesa 1,4 kg; o cérebro de uma mulher pesa 1,25 kg”.33

H á no corpo humano glândulas, grupos de células que produzem hormônios 
ou substâncias que regulam o funcionamento do corpo. O  ser humano produz 
duzentos hormônios diferentes. O  seu sistema imunológico é tão especial, que 
um só linfócito produz um milhão de anticorpos por hora.

De acordo com a Enciclopédia Seleções, “uma pessoa tem 2,5 milhões de glândulas 
sudoríparas; (...) o nariz humano tem 50 milhões de células receptoras, o que permite 
identificar os odores variados”. Esses são apenas alguns aspectos da formação e 
estrutura do corpo humano. Somente uma criação especial, por um Ser supremo e 
inteligente, poderia conceber, estruturar e dar vida a um sistema tão especial quanto 
o corpo humano. Mais uma vez temos a expressão de Davi: “Eu te louvarei, porque 
de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado” (SI 139.14a).

Maravilha da procriação. Cada mês, num dos ovários da mulher, um óvulo se 
desenvolve e cresce. Com um milésimo de milímetro de diâmetro, é lançado numa 
das trompas de falópio; daí, o óvulo caminha em direção ao útero. Encontrando-se 
com um espermatozóide, que o penetre, será fecundado. Num a relação sexual, o 
órgão masculino lança cerca de duzentos a trezentos milhões de espermatozóides. 
Um  só penetra no óvulo!

O seu núcleo se funde como núcleo do óvulo, cada um com 23 cromossomos, 
formando o ovo ou zigoto, que passa a ter 46 cromossomos. Naquele momento, 
já estão devidamente programadas, pela molécula do D N A  (ácido desoxirribo- 
nucléico), todas as características genéticas individuais do novo ser humano.

Dentro de poucas horas, o zigoto começa a se dividir em duas, quatro, oito, 
dezesseis, 32, 64 células, e assim por diante. Essa divisão celular começa a ocorrer,
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ainda, na trompa, mesmo antes de chegar ao útero. Chegando ao útero, o embrião, 
na forma de blastocisto se implanta no útero. Começa a gravidez.

E a formação de um novo ser humano, e não apenas de “um amontoado 
de células”, como entendem os cientistas materialistas. N os seus primeiros 
dias, as células que formam o embrião chamam-se células-tronco embrio- 
nárias. Conforme registra L im a’6, elas se formam, após a fusão dos gametas 
masculino e feminino (espermatozóide e óvulo), quando surge um aglome- 
rado de células.

Após quatro dias, esse grupo de células começa a formar uma estrutura esférica, 
chamada blástula, apresentando duas partes, uma interna e outra externa. A parte 
externa formará a placenta, e a interna, o embrião. E na parte intema que estão as 
células capazes de gerar todas as células do organismo de um indivíduo.3' Dentro 
de cinco dias, o embrião forma a blástula ou blastocisto, com aproximadamente 
cem células. As células internas do blastócito são as que ensejam maior interesse 
dos pesquisadores, por poderem transforma-se em todos os tecidos do corpo 
humano, por serem ainda indiferenciadas.

Os cientistas materialistas já fazem uso das células-tronco embrionárias na 
pesquisa, visando a obter a cura de doenças degenerativas, como mal de Alzheimer, 
mal de Parkinson, diabetes, câncer e outros. N o  entanto, com base na Palavra de 
Deus, entendemos que isso afronta a sacralidade da vida, pois o embrião é um 
novo ser humano, programado pela leis da biologia, para se desenvolver com sua 
individualidade. (Leia o nosso livro Células-tronco, uma Visão Ética e Cristã, editado 
pela CPAD). Destruir embriões ou praticar o aborto é um crime gravíssimo, que 
deveria ser considerado hediondo.38

Prosseguindo com a viagem do embrião, vemos que, com quatro semanas, o 
coração começa a bater, com apenas cinco milímetros de comprimento; com seis 
semanas, o embrião obtém toda a sua nutrição e oxigênio da placenta e do cordão 
umbilical; com oito semanas, agora denominado feto, mede 2,5 centímetros, e 
seus membros são identificáveis. Começa a se mexer, mas a mãe não sente.

Com doze semanas, os principais órgãos internos aparecem... com 22 semanas, 
todos os sistemas do corpo já estão estabelecidos. Se nascer prematuramente, o 
bebê pode sobreviver com auxílio médico; com 38 semanas, o bebê já está com- 
pletamente formado, com sua cabeça encaixada (posicionada para baixo com a 
face voltada para a pélvis), pronto para nascer.39

Diante disso, só a Bíblia pode expressar a grandeza da criação do homem:

Poispossuíste 0 meu interior; entreteceste-me no ventre de minha mãe. Éu te louvarei, 
porque de um modo terrível e tão maravilhosofuíjbrmado; maravilhosas são as tuas
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obras, e a minha alma 0 sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, 
quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus 
olhos viram 0 meu corpo ainda informe... (Sl 139.13-16).

Desenvolvimento e morte do corpo. Todo ser vivo, incluindo o homem, nasce, 
cresce, desenvolve-se e morre. Essa é uma lei que só admite exceção para aqueles 
que, na segunda vinda de Jesus, estiverem vivos, no momento do arrebatamento 
da Igreja. Afora essa exceção, “aos homens está ordenado morrerem uma vez”
(H b  10.27).

Em seu desenvolvimento, o homem passa pela infância, adolescência, juventu- 
de e idade adulta. Em cada uma dessas fases, seu desenvolvimento físico depende 
de alimentação, repouso, movimento, relacionamento humano e espiritual. A 
velhice é a fase do declínio das energias físicas e mentais. Depois, vem a morte.

Para os que têm a salvação em Cristo Jesus, a velhice é uma fase de gratidão e 
esperança quanto ao porvir. Para os que não têm a certeza da vida eterna, a velhice 
é vista como o fim da vida, sem qualquer esperança de uma vida melhor.

A morte —  que pode ser física ou espiritual —  é um fato que assusta a maioria 
das pessoas. Talvez porque o homem não foi programado, originalmente, para 
morrer. Ela entrou no mundo como conseqüência do pecado, do rompimento 
com Deus. Só a salvação em Cristo pode reverter a inclinação para a morte es- 
pintual, que é a separação eterna de Deus.

Já existem pessoas que esperam reverter a realidade da morte física através da 
ciência. Em países ricos, como os Estados Unidos, algumas pessoas já contrata- 
ram os serviços de empresas que se propõem a preservar o corpo, congelando-o 
a 196 graus negativos, a fim de que, um dia, se a ciência descobrir uma solução 
para o envelhecimento, e para a morte, seus donos possam ser reanimados. E a 
chamada criobiologia —  biologia do congelamento da vida.

A técnica utilizada chama-se hibernação. Nesse processo, o sangue do morto 
é retirado, substituído por um líquido anticongelante e colocado num cilindro 
de aço, num estado de suspensão criônica. Espera-se que, alguns séculos mais 
tarde, a ciência descubra como fazer a “ressurreição tecnológica”.40 Ê o homem 
mortal desejando a vida eterna por meios errados. Mas há cientistas sérios que 
afirmam ser perda de dinheiro congelar pessoas.

De fato, a lei da morte é inexorável. È conseqüência do pecado. Deus disse, 
no Eden, ao primeiro casal: “E ordenou o S e n h o r  Deus ao homem, dizendo: 
De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem 
e do mal, dela não comerás; porque, no dia em que dela comeres, certamente 
morrerás” (Gn 2.16,17).
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A DIMENSÃO ESPIRITUAL DO CORPO

Corpo do pecado (Rm 6.6). Nesta passagem, Paulo afirmou que uma vez que somos 
novas criaturas, devemos saber “que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para 
que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado”. A 
expressão: “corpo do pecado” refere-se ao “velho homem”, que, antes de ser transfer- 
mado por Deus, pela aceitação de Cristo como Salvador, vivia usando o corpo como 
instrumento para o pecado.

Também disse o apóstolo Paulo, em Romanos 6.12-14:

Não reine, portanto, 0 pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em 
suas concupiscêncías; nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado 
por instrumentos de iniqüidade; mas apresentai-vos a Deus, como vivos 
dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça.
Porque 0 pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, 
mas debaixo da graça.

Homem exterior (2 Co 4.16). Disse Paulo: “Por isso, não desfalecemos; mas, ainda 
que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em 
dia”. Aqui, o apóstolo, ensinando sobre a ressurreição (2 Co 4.14), acrescenta que 
não devemos desfalecer diante das lutas que passamos nesta vida, pois, mesmo que 
o “homem exterior” —  o corpo —  se corrompa, envelheça e venha até a morrer, 
contudo o “homem interior” (espírito+alma), renova-se continuamente.

Casa terrestre (2 Co 5.1). Certamente, o apóstolo Paulo se referiu à temporalidade 
do corpo, em sua constituição fisica, como invólucro do espírito. De acordo com 
a Palavra de Deus, o destino do salvo é habitar nos céus, com Jesus, num corpo 
transformado, semelhante ao seu, quando ressuscitado (cf. Fp 3.21). O  corpo 
celestial que nos será dado por Deus será a “nossa habitação, que é do céu” (2 Co 
5.2). N o  entanto, enquanto estivermos aqui, não poderemos ter essa condição.

O “homem interior” não pode apresentar-se diante dos olhos humanos. 
Assim, precisa dessa “casa terrestre”, que é o corpo humano, com seus órgãos, 
tecidos e seus sentidos físicos. E casa temporária, morada passageira, visto que 
somos, na Terra, “peregrinos e forasteiros” (2 Pe 2 .1 1).

Corpo desta morte (Rm  7.24). Ensinando sobre a luta entre a carne (natureza 
pecaminosa) e o espírito, o apóstolo Paulo, de forma eloqüente, disse:

Porque, segundo 0 homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus 
membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo
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da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem 
me livrará do corpo desta morte?

Paulo se referia ao fato de o pecado utilizar-se dos membros do corpo para 
praticar a iniqüidade e a desobediência contra Deus, o que eqüivale a experimentar 
a morte espiritual (E f 2.1).

Corpo abatido (Fp 3.21). Num a visão escatológica, Paulo estimula os filipenses 
a viver a fé com perseverança e alerta-os contra os “inimigos da cruz de Cristo” 
(v. 10). E, numa palavra de conforto e esperança, lhes assegura:

Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos 0 Salvador; 0 Senhor 
Jesus Cristo, que transformará 0 nosso corpo abatido, para ser conforme 0 seu corpo 
glorioso, segundo 0 seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.

O  corpo abatido é o corpo em sua condição humana, sujeito às doenças, à 
fraqueza, ao envelhecimento e à morte. Mas a promessa para os salvos é a de 
que, se permanecermos fiéis, um dia Deus nos ressuscitará, num corpo glorioso, 
semelhante ao de Jesus —  Ele, ao ressuscitar, foi capaz de atravessar as paredes 
e vencer todas as forças da natureza. Assim será o corpo do salvo após a ressur- 
reição ou o Arrebatamento da Igreja ( I  Co 15.42,43).

Templo do Espírito Santo ( I  Co 6.19,20). Mais uma vez, mostrando aos crentes 
que Jesus ressuscitou e nos ressuscitará, o apóstolo Paulo alerta os cristãos para 
não darem lugar ao pecado, visto que os nossos membros, do corpo físico, são, 
na verdade, “membros de Cristo”; e indaga, de modo incisivo:

Ou não sabeis que 0 nosso corpo é 0 templo do Espírito Santo, que habita em vós, 
proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porquefostes comprados por bom 
preço; glorifcai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem 
a Deus. ( I  Co 6.19,20)

Essa é uma exortação de alto significado espiritual, pois demonstra que o 
corpo físico tem elevado valor espiritual para Deus. Não é, como alguns pensam, 
que Deus só se interessa pelo espírito e pela alma (homem interior). N a reali- 
dade, Deus quer, pela salvação, alcançar o homem em sua tríplice constituição: 
espírito, alma e corpo. E isso é corroborado, como vimos, em I Tessalonicenses 
5.23. Esta passagem não deixa dúvidas quanto ao valor espiritual do homem, 
incluindo o seu corpo, que também deve ser conservado irrepreensível para a 
segunda vinda.
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O  ESTADO INTERMEDIÁRIO

E o estado entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos 
ímpios. Sabemos que os salvos terão um destino diferente em relação aos ímpios. 
A Palavra de Deus nos mostra que os ímpios, antes da ressurreição, irão para um 
lugar chamado Hades. O  texto de Lucas 16 nos dá algumas pistas do além, na 
história do rico e de Lázaro. Ambos foram sepultados.

Neste mundo, o destino dos corpos dos mortos é o pó (Ec 12.7), mas, 
quanto ao destino do “homem interior”, no fim da vida, há diferença entre 
o ímpio e o justo. Os ímpios vão para o Hades, uma espécie de ambiente de 
espera, antes do julgamento. De lá os que morreram perdidos serão enviados 
ao Inferno (SI 9.17).

O  justo é levado ao Paraíso —  seio de Abraão (v.22), como o infrator 
que, na cruz, se converteu e ouviu de Cristo: “Hoje estarás comigo no Para- 
íso” (Lc 23.42,43). O  salvo, após a morte, é consolado (v.25b): “agora, este 
é consolado” . Os mortos salvos estão “em Cristo” ( I  T s 4.16), “no Senhor” 
(Ap 14.13); são bem-aventurados (Ap I4 .I3 a )  e descansam de “seus traba- 
lhos” (Ap 14.13).

A RESSURREIÇÃO DO CORPO

Ressurreição, segundo o Dicionário Aurélio, é:

Ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar; ressurgéncia (...) Fig. Vida nova; renovação, 
restabelecimento. Quadro que representa a ressurreição de Cristo. Na doutrina 
cristã, 0 surgir para uma nova e definitiva vida, distinta e, em certa medida, oposta 
à existência terrestre, e que, a partir da ressurreição de Cristo, aguarda todos os 
fiéis cristãos.

A última definição acima tem relação com o que ensinam as Sagradas Escrituras.
Em relação aos salvos. Após mostrar a vitória de Cristo sobre o império da morte, 

Paulo afirmou, em I Coríntios 15.42-44:

Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se 0 corpo em corrupção, 
ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em 
glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo 
animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo 
espiritual
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Será um corpo incorruptível (que não pode mais morrer), glorioso, cheio de vigor, 
de natureza espiritual. Nessa mesma linha de pensamento, o pastor Antonio Gilberto
—  autor de dois capítulos desta obra (Pneumatologia e Sotenologia) —  afirma:

A palavra ressurreição implica em ressurreição do corpo que morreu efoi sepultado; 
ou de alguma outra forma fcou retido aqui na terra. Se 0 corpo ressurreto não 

fosse 0 mesmo, isto não seria ressurreição. Seria uma nova criação, e 0 termo na 
Bíblia seria um absurdo41

Da mesma forma o pastor Elienai Cabral —  autor do capítulo sobre Ha- 
martiologia —  assevera:

Não importa como os corpos foram sepultados, se em covas na terra, ou no fundo 
dos mares e rios, ou queimados. Na realidade, os mesmos corpos mortos serão 
ressuscitados. No caso dos mortos em Cristo, seus corpos serão transformados ( l 
Co 15.35-38), iguais (semelhantes) ao corpo ressurreto de Cristo (Fp 3.21 —  
parêntese acrescentado pelo autor deste capítulo).42

Em relação aos ímpios. A Bíblia não dá muita ênfase à ressurreição corporal dos 
ímpios —  a “segunda ressurreição”. Mas alguns versículos nos dão algumas 
informações interessantes a respeito desse tema:

1) A ressurreição dos ímpios ocorrerá após o Milênio. “Mas os outros 
mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram” (Ap 20.5).

2) Os ímpios ceifarão a corrupção: “Porque o que semeia na sua carne da 
carne ceifará a corrupção” (G1 6.8a).

3) Será uma ressurreição para opróbrio: “E muitos dos que dormem no pó 
da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo 
eterno” (D n 12.2).

4) Essa ressurreição se dará onde ocorreram as mortes: “E deu o mar os 
mortos que nele havia; e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia” 
(Ap 20.13).

5) Será uma ressurreição para o julgamento final. “E vi um grande trono 
branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o 
céu” (Ap 2 0 .1 1). Todos os ímpios terão de comparecer ante o T rono  Bran- 
co: “E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono”. N a 
terra, já estão condenados (Jo 3.36) e serão lançados no Inferno: “E aquele 
que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo”
(20.15; SI 9.17).
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T e o r ia s  e r r ô n e a s  s o b r e  a  o r ig e m  d o  h o m e m

Os evolucionistas acreditam com toda a fé —  à semelhança de um fervoroso 
fiel de uma religião fundamentalista —  que a vida surgiu da matéria inanimada. 
E por acaso! N o  século passado, o professor A.I. Oparim publicou um traba- 
lho científico, denominado A Origem da Vida, em que usou a metáfora da “sopa 
química” para explicar a origem da vida orgânica. Segundo ele, os compostos 
químicos simples, orgânicos, se juntaram, aleatoriamente, e constituíram com- 
postos complexos. E o que chamam de fé científica.

Vejamos o que diz um estudo sobre o tema:

Eles imaginam que no decorrer de junções químicas aleatórias, moléculas simples 
se combinaram transformando-se em compostos orgânicos complexos, os quais 
eventualmente se integraram e se transformaram em organismos auto-reprodutivos.
Este cenário vem sendo apresentado como a indiscutível verdade sobre a origem 
da vida em toda a aula de ciência ao redor do mundo —  em escolas primárias, 
secundárias, faculdades e universidades. O rádio, televisão e as publicações de 
divulgação científica reforçam essas mensagens 43

Não há nada científico que comprove que houve essa “sopa química”, em 
que os elementos simples, como hidrocarbonos e outros, se combinassem aleato- 
riamente e formassem elementos compostos, que dariam lugar ao aparecimento 
da vida orgânica. E pura fantasia científica.

Experiências em laboratório tentaram reproduzir o cenário inicial da vida, a 
partir da matéria inanimada, e tudo falhou. Mais uma vez a Bíblia tem a resposta: 
“N o princípio criou Deus os céus e a terra... E disse Deus: façamos o homem à 
nossa imagem e semelhança”. Não há nada mais lógico do que aceitar o fato de 
que os elementos químicos compostos, que têm um arranjo extraordinário em 
organização celular, tenham sido fruto da ação de um Projetista Inteligente —  
Deus, o autor da vida.

Teoria dos caracteres adquiridos. Em meados do século XIX, o cientista francês Jean 
Baptiste de Lamarck publicou um trabalho denominado Filosofia Zoológica, pelo qual 
defendeu a teoria dos caracteres adquiridos. Por meio de estudos, procurou demons- 
trar a mutabilidade das espécies; que os tais caracteres seriam resultado do esforço 
dos seres vivos por sua sobrevivência; e que as necessidades dos seus organismos é 
que faziam surgir os caracteres. Um  exemplo marcante era o da girafa.

As girafas, a princípio —  segundo essa teoria — , tinham pescoço curto. 
Mas, quando escasseou a vegetação mais baixa de que se alimentavam, elas tive
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ram que buscar alimentos nas árvores, com galhos mais altos. Assim, de tanto 
esticarem o pescoço, foram adquirindo um pescoço mais longo e transmitindo 
essa característica para seus descendentes.

A teoria foi aceita durante muito tempo, mas, no fim do século XIX, August 
Weismann, cientista alemão, fez experimentos com ratos, cortando seus rabos, 
antes de se acasalarem, durante cerca de 20 gerações sucessivas. Ele constatou 
que as últimas gerações de ratos de rabos cortados produziam filhos com rabos 
até mais compridos que seus pais! Assim, ficou constatado que os caracteres 
adquiridos não passavam de geração a geração, haja vista os fatores externos não 
poderem afetar os genes, influenciando as próximas gerações.

Portanto, a hereditariedade depende dos genes nas células reprodutivas e perma- 
nece inalterada em toda a vida do ser vivo. A teoria de Lamarck foi uma das mais 
influentes, visando a desacreditar a Palavra de Deus quanto à origem das espécies.

Teoria da evolução. A teoria da evolução foi apresentada ao mundo, com 
grande impacto, por meio dos estudos científicos de Charles Robert Darwin 
(1 8 0 9 -1882). Tendo estudado medicina, na Universidade de Edimburgo, 
dedicou-se com mais afinco aos estudos naturalistas. Em 18 3 1, embarcou no 
navio H.M.S. Beagle, pelo qual fez uma viagem de estudos ao redor do mundo. 
Chegando ao arquipélago de Galápagos —  a oeste do Equador — , aperfeiçoou 
as suas idéias acerca da evolução das espécies.

Em 1859, Darwin publicou A Origem das Espécies. Sua teoria, que não se 
sustenta em bases empíricas, é muito aceita, por vários motivos. U m  deles é o 
preconceito arraigado na mente dos cientistas materialistas e de formadores de 
opinião contra a idéia da criação sobrenatural pelo poder de Deus.

Certo articulista, de uma revista publicada no Brasil, afirmou: “Quatro em 
cada dez americanos rejeitam as teorias evolucionistas de Charles Darwin. Eles 
rejeitam a ciência em um assunto científico, preferindo aceitar a tese bíblica de 
que Deus criou todos os seres vivos. Isso é treva”.440  Diabo realmente cegou os 
entendimentos dos incrédulos (2 Co 4.4).

A teoria da evolução e a seleção natural. De acordo com Darwin, as espécies se- 
melhantes, bem como as diferentes espécies, competem entre si, na luta pela 
sobrevivência. Nessa competição, vão surgindo variações, de tal forma que os 
elementos mais fortes eliminam ou suplantam os mais fracos. Darwin chama 
essa suposta luta de seleção natural.

Uma vez que os indivíduos de uma mesma espécie variam entre si, os indivíduos 
com certas características que lhes trazem vantagens para conseguir alimento ou para 
escapar de predadores, por exemplo, terão maior probabilidade de sobrevivência.45
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Para Darwin, é a natureza que se encarrega dessa seleção dos membros das 
espécies mais aptos para enfrentar a luta pela vida. Ele se baseia na teoria de 
Herbert Spencer (século XIX), que qualificou esse processo como “a sobrevi- 
vencia do mais apto”.

Os evolucionistas crêem que, desde que o primeiro organismo vivo, uni- 
celular, apareceu na Terra, há cerca de 3,5 ou 4,5 bilhões de anos, esse é o 
processo que cria novas espécies. Darwm concluiu isso apenas por observações, 
visto que jamais se pode ter idéia de como a vida começou, com toda a sua 
complexidade, a não ser que se admita o projeto inteligente, teoria em voga 
nos Estados Unidos, que admite a existência de Deus, o Projetista Inteligente
—  Inteligent Designer.

Vejamos o que a Palavra de Deus afirma, em Gênesis I .1 1,20,21,24,26,27:

E  disse Deus: Produza a terra erva verde; erva que dê semente; árvore frutífera que 
dê fruto segundo a sua espécie... E  disse Deus: Produzam as águas abundantemente 
répteis de alma vivente; e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E  Deus 
criou as grandes baleias; e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente 
produziram conforme as suas espécies; e toda ave de asas conforme a sua espécie... E  
disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie; gado, e répteis, e 
bestas-feras da terra conforme a sua espécie. E  assim foi... E  disse Deus: Façamos 
0 homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança... E  criou Deus 0 homem 
à sua imagem; à imagem de Deus 0 criou; macho efêmea os criou.

Essa é a única e mais lógica explicação para a origem da vida. Deu-se a partir de 
um Ser pessoal, inteligente, o Deus Todo-poderoso. Apegar-se à teoria da evolução 
é o mesmo que acreditar que um monte de alumínio, ferro, plástico, fios e tinta 
pudessem explodir, e, ao acaso, formar um avião Boeing 747. Ou que materiais de 
construção, como tijolo, barro, areia, ferro e outros, de repente, se agregassem e 
formassem uma casa. N a realidade, a única coisa que a teoria de Darwin poderia 
explicar seria a “teoria da extinção de espécies”, e nunca da evolução biológica.

As “novas” espécies. A Bíblia afirma que Deus criou os seres vivos, cada um 
conforme a sua espécie (Gn I .12, 21, 24, 25; 6.20); ou seja, cada espécie é única, 
ainda que possa sofrer variações, mas nunca uma espécie pode se transformar em 
outras. Contrariando a fixidez das espécies, como a Bíblia nos apresenta, Darwin 
afirma que os membros sobreviventes da competição pela vida transmitem as va- 
riações a seus descendentes, de modo lento, gradual, durante longos períodos.

Tal afirmação é contestada por cientistas abalizados, pois jamais ninguém 
pôde acompanhar o desenvolvimento das variações em períodos tão longos
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(milhões e milhões de anos). As observações de Darwin não chegaram a mais 
de trmta anos.

Entretanto, a idéia da transmissão de características ou variações tem sido 
aceita como se fosse ciência. N a verdade, não passa de especulação. A família dos 
gatos pode ter várias espécies de felinos. Mas serão sempre gatos. Os membros 
de uma família podem sofrer variações ou micro-evoluções. O  que não ocorre, na 
verdade, é a chamada macro-evolução, que é a defendida por Darwin, a qual pres- 
supõe as mutações, que resultariam em novas espécies. E isso ocorreria através 
do processo da hereditariedade.

A família dos cães permanece formada por cães, sejam vivos, sejam fossili- 
zados, mesmo havendo grande variedade, como cães domésticos, lobos, chacais, 
raposas, etc. Em suas variações, há animais grandes, médios e pequenos. E per- 
manecem assim, conforme o relato do Gênesis, “cada um conforme sua espécie”. 
Uma espécie de planta jamais se transforma em outra. Uma ameba permanece 
sempre ameba; uma mosca será sempre mosca.

Não há qualquer evidência empírica (experimental) que comprove a existên- 
cia de formas transitórias entre as espécies, ou dos “elos perdidos”, “e menos 
ainda entre gêneros, famílias e categorias mais elevadas”.46 Todas as evidências 
confirmam a fixidez das espécies, conforme o relato do Gênesis. “E disse Deus: 
Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie; gado, e répteis, e bestas- 
feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi” (Gn 1.24).

O acaso e 0 tempo —  criadores da vida? A mais absurda afirmação, no bojo da 
teoria da evolução, é a de que a vida surgiu por acaso, antecedida do aparecimento 
da matéria inanimada, por geração espontânea (abiogênese). Acontece que nem 
Darwm, nem seus discípulos, jamais escreveram uma linha sequer sobre a origem 
da matéria, ou como ela veio a aparecer.

Acreditar que os complexos organismos dos animais, das plantas e do homem 
puderam surgir e evoluir por acaso é o mesmo que acreditar que as letras do 
alfabeto, jogadas ao acaso, podem produzir um dicionário! N em  mesmo uma 
pequena frase pode surgir por acaso. N o  entanto, os “crentes”, como verdadeiros 
adoradores de Darwin, acreditam que a vida na terra, com toda a sua comple- 
xidade, surgiu de um organismo unicelular e evoluiu até formar o homem! N a 
verdade, há mais fé num evolucionista do que no mais fanático crente pentecostal 
ou num fundamentalista islâmico.

Como surgiu a vida?

Há trinta anos; os químicos Stanley Miller e Harold Urey; da Universidade de Chicago, 
julgaram ter encontrado parte da resposta. Eles misturaram em umfrasco lacrado amostras
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de hidrogênio, gás metano, amônia e vapor dágua —  componentes que, acreditavam, 
formavam a atmofera primitiva do planeta. Através de um eletrodo, os químicos 
dispararam faíscas dentro do frasco, simulando a ação de relâmpagos. Depois de uma 
semana, obtiveram um líquido rico em aminoácidos. Não havia, contudo, sinais de ΌΝA  
Os seguidores de Miller e Urey vêm tentando, sem sucesso, montar os “tijolos”.1־'

A Bíblia continua a desafiar os materialistas a encontrarem as respostas que 
ela já deu sobre a origem da vida: pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a
respiração e todas as coisas” (At 17.25). Porém, em sua presunção contra Deus, 
querem até “fabricar” a vida, tentando imitar a atmosfera primitiva do planeta. 
Certamente, assim como Darwin, vão gastar muitos milhões de dinheiro em vão.

As mutações. A teoria da evolução teve uma ajuda considerável, em 1901. O 
botânico holandês Hugo de Vries observou que algumas plantas, com caracte- 
rísticas incomuns, transmitiam essas características a suas descendentes. Vries 
concluiu que as grandes mutações, resultantes das variações ao longo dos tempos, 
explicariam a evolução.

Outros cientistas já entendiam que as mutações seriam repentinas. Tais idéias 
favoreceriam a evolução, no sentido de que das variações e mutações resultariam 
novas espécies. Mesmo assim, houve oposição de cientistas a essa teoria.

O  cientista Rostand levantou objeções quanto ao papel das mutações:

As mutações que conhecemos e que são consideradas pela criação do mundo vivo, são, em 
geral, quer privações orgânicas, deficiências (perda de pigmento), perda dum apêndice, 
quer a duplicação de órgãos já existentes. Em qualquer caso, nunca produziram nada 
de realmente novo nem original na disposição orgânica, nada que se possa considerar 
como base para um novo órgão ou como preparação para uma nova função...
Não posso persuadir-me a pensar que 0 olho, 0 ouvido, 0 cérebro humano tenham 
sido formados deste modo... Não vejo nada que me dê 0 direito de conceber as 
profundas alterações estruturais, as fantásticas metamorfoses, que teríamos de 
imaginar na história evolucionista, quando pensamos na transição dos invertebrados 
para os vertebrados, dos peixes para os batráquios, dos batráquios para os répteis, 
dos répteis para os mamíferos40

M utação é “uma modificação estrutural real em um gene, de tal modo que 
algo novo é produzido, e não apenas uma readaptação de algo que já existisse 
ali. De certa forma, o encadeamento de um segmento da molécula de D N A  
é mudado, de forma que ‘informações’ diferentes são transmitidas através 
do código genético, na formação da estrutura descendente... O  fenômeno
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da mutação, portanto, é um componente da maior importância do modelo 
evolucionista”.49

N o entanto, segundo a própria teoria da evolução, as mutações ocorrem ao 
acaso, e não de forma dirigida. Isso não é ciência. O  acaso —  como provam 
3Í matemática e a estatística avançada —  não produz nada de organizado, que 
funcione e se repita segundo as leis estabelecidas.

Einstein declarou: “Deus não joga dados”. Vejamos o que disse um estudioso 
das mutações:

Porém, descobriu-se que as mutações são de natureza casual, no que tange à sua 
utilidade. De acordo com isto, a grande maioria das mutações, certamente bem mais 
de 99%, são prejudiciais de alguma forma, como é de se esperar em relação aos 
efeitos de ocorrências acidentais.50

A VERDADEIRA CIÊNCIA

N ão há espaço, neste capítulo, para nos estendermos muito sobre as falácias 
do evolucionismo. N o  entanto, entendemos ser muito útil apresentar aos estu- 
dantes de teologia, professores de Escolas Dominicais, nas igrejas, ou mesmo 
ao leitor alguns argumentos verdadeiramente científicos que refutem a diabólica 
teoria darwinista.

A verdadeira ciência, desprovida de preconceito, soberba e academicismo, não com- 
prova a —  apenas —  teoria da evolução.31 Cientistas modernos a têm rechaçado.

Um novo livro, Evolutionary7 Theory^ organizado pelo ictiologista Donn Rosen, 
do Museu Americano de História Natural, acusa 0 naturalista inglês die ter sido 
leviano ao colocar de pé sua teoria da evolução. Rosen diz que Darwin —  0 primeiro 
a afrmar categoricamente que os organismos vivos partilham ancestrais comuns e se 
modificam ao longos dos tempos, formando novas espécies —  errou ao não prever que 
novos tipos de seres vivos a evolução irá criar daqui para frente.
O ictiologista, estudioso dos peixes, chega a comparar 0 pensamento de Darwin ao dos 
criacionistas — grupo de religiosos que acreditam terem sido as plantas e os animais 
criados por Deus há milhares de anos, exatamente como se apresentam agora. Como ele 
não diz como a evolução opera, suas mutações nem se refere a seus resultados futuros, 
é impossível tentar provar que a teoria está incorreta, lamenta Rosen.52

N ão há o que lamentar. Darwin errou mesmo ao levantar uma teoria com 
base em observações jamais comprovadas empiricamente. Em outras palavras, a
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teoria da evolução é fundada em hipóteses, portanto no acaso e não na ciência 
dos fatos comprovados. Os defensores da evolução, alguns sequer defendem o 
criacionismo ou crêem em Deus.

Matemática desmente evoluctomsmo. Carl Sagan, famoso astrônomo, conhecido 
no mundo inteiro, calculou que a possibilidade de o homem ter evoluído é de 
aproximadamente um em J02 Ü<X,00CI00Ü; ou seja, um número com dois bilhões de 
zeros à direita, que poderia ser escrito em cerca de vinte mil livros! Segundo a 
Lei de Borel, isso indica não haver probabilidade alguma.33

Ainda que a probabilidade fosse apenas de um em IO1000׳, a probabilidade de 
o homem ter evoluído ao acaso contraria a Lei de Borel, que define a probabili- 
dade máxima de um evento ocorre em um em IO50. Assim, a evolução ao acaso 
jamais poderia realizar-se conforme os dados científicos citados acima. Não se 
trata de ensino religioso, fundamentado na subjetividade da fé.

Os dados estatísticos —  que são ciência, e não artigo de fé —  demons- 
tram que a possibilidade de a vida orgânica ter surgido de matéria inanimada, 
e evoluído, é tão improvável, que chega a ser denominada impossibilidade 
absoluta. Mas é sobre tal improbabilidade que se assenta a premissa da teoria 
da evolução.

Por conseguinte, o relato bíblico para a origem da vida tem um inabalável 
fundamento, pois inicia afirmando que, “N o princípio”, nos dias da criação, 
Deus fez surgir as plantas, os animais e criou o homem a partir das substâncias 
da argila e deu vida ao novo ser criado (Gn I . I -31; 2.1-4).

Física desmente teoria da evolução. A primeira lei da termodinâmica desmente o 
evoluciomsmo, segundo o qual, as coisas estariam evoluindo, e novas espécies, 
sendo criadas, ao longo do tempo.

M orris33 declarou:

O princípio básico da ciência física é 0 da conservação e deterioração da energia. A lei 
da conservação da energia afrma que; em qualquer transformação de energia, em um 
sistema fechado qualquer; 0 total da quantidade de energia permanece inalterado. Lei 
semelhante é a lei da conservação da massa, a qual estabelece que embora a matéria se 
altere quanto à forma, tamanho, estado, etc., a massa toda não pode ser alterada. Fm 
outras palavras, essas leis ensinam que nenhuma criatura ou destruição da matéria ou 
energia está sendo atualmente realizada em qualquer parte do universo físico.'',)

Nada está evoluindo biologicamente. Nenhuma matéria nova está sendo cnada.
A segunda lei da termodinâmica também contraria a teoria da evolução. E a 

chamada lei da deterioração da energia. Conforme essa lei, “embora a quantidade
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total de energia permaneça inalterada, a quantidade de utilidade e disponibilidade, 
possuída pela energia, vai diminuindo sempre”.57

Essa lei também é chamada de lei da entropia. Assim, ao contrário do darwi- 
nismo, que diz que os sistemas mais simples evoluíram e evoluem para sistemas 
mais complexos e aperfeiçoados, a lei da entropia afirma que os sistemas orga- 
nizados tendem a se deteriorar, e não a evoluir.

Sem que haja uma força externa, jamais algo organizado evoluirá, ou mesmo 
poderá permanecer em seu estado original. Uma máquina, por mais perfeita que 
seja, se colocada em movimento, envelhecerá; sem uso, também sofrerá alterações 
negativas. O  tempo, que é tão invocado pelos evolucionistas como fator essencial 
à evolução, é, na verdade, destrutivo, e não construtivo!

Assim, jamais a matéria inanimada poderia produzir um ser vivo. Só admi- 
tindo a existência de um Projetista Inteligente e Criador, que é Deus, pode-se 
entender a origem de todas as coisas, animadas e inanimadas, principalmente, 
da vida, do homem e da inteligência. Ele, sim, fez todas as coisas do nada, e, no 
caso do ser humano, tomando a matéria inanimada, “do pó da terra”, ou das 
substâncias químicas existentes na argila, pelo seu poder fez o homem, com a 
sua extraordinária complexidade espiritual, mental, moral e biológica. E o fez 
composto de espírito, alma e corpo (I  Ts 5.23).

Confirmando que a lei da entropia honra o que diz a Palavra de Deus, em 
Salmos 102.25-27 lemos:

Desde a antiguidade fundaste a terra; e os eéus são obra das tuas mãos. Ehs perecerão, 
emas tu permanecerás; todos eles, como uma veste, envelhecerão; como roupa os mudarás, 
e ficarão mudados. Mas tu és 0 mesmo, e os teus anos nunca terão fim.

As leis da termodinâmica confirmam a Bíblia, mostrando que mesmo os 
sistemas criados por Deus envelheceram. Somente pelo poder soberano do 
Todo-Poderoso é que, um dia, o Universo, que envelhece, será substituído por 
um novo Céu e uma nova Terra: Έ  vi um novo céu e uma nova terra. Porque já 
o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe” (Ap 2 1 .1).

Biologia molecular egenética desmentem teoria da evolução. M orris^  declarou:

... a moderna biologia molecular, com sua percepção penetrante acerca do notável 
código genético implantado no sistema do DNA, confirmou ulteriormente que 
as variações normais se operam apenas dentro do âmbito especificado pelo DNA 
para determinado tipo de organismo, deforma que nenhuma característica 
verdadeiramente nova pode aparecer, produzindo graus mais elevados de ordem
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ou complexidade. A variação é horizontal, e não vertical! Infelizmente, são 
variações normais desta sorte que comumente são apresentadas como evidências 
de evolução atual

O exemplo clássico das mariposas da Inglaterra que “evoluíram” de um a 
coloração leve dominante para uma coloração escura dominante, enquanto os 
troncos das árvores ficavam mais escuros devido a poluentes, durante o avanço 
da revolução industrial é o melhor exemplo apresentado. Isso não foi evolução 
no verdadeiro sentido da palavra, de forma alguma, mas apenas variação. A sele- 
ção natural é uma força conservadora, operando para impedir que determinadas 
espécies se extingam, quando o ambiente se modifica... do começo ao fim, as 
mariposas continuam sendo “Biston betularia”.59

Paleontologia desmente evolucionismo. Como sabemos, a paleontologia é a ciência 
que estuda os fósseis dos animais e vegetais. U m  fóssil é um “Vestígio ou resto 
petrificado ou endurecido de seres vivos que habitaram a Terra antes do holoceno 
e que se conservaram em depósitos sedimentares da crosta terrestre sem perder 
as características essenciais”.60

A existência dos fósseis é usada pelos seguidores de Darwin como prova eloqüente 
da evolução. Segundo essa crença, as diversas camadas de estratos das rochas petrifi- 
cadas foram se acumulando ao longo de milhões e milhões de anos, de tal forma que 
se formou a chamada coluna geológica, uma espécie de índice geocronológico. E, 
através desse índice, poder-se-ia medir a idade das rochas e, consequentemente, dos 
fósseis encontrados nas diversas camadas uniformemente sedimentadas.

“A única escala cronométrica aplicável à história geológica para a classificação 
estratificada das rochas, e para datar eventos geológicos, é fornecida pelos fósseis”
—  essa é uma afirmação considerada científica em apoio aos evolucionistas.61

Eles procuram, em vão, os espécimes intermediários entre as formas de vida mais 
simples e as mais complexas. Buscam desesperadamente encontrar o “elo perdido”.

Felipe Saint afirmou:

Há muitos casos de animais e de insetos no registro fóssil que, a despeito da estimativa dos 
evolucionistas, de milhões de anos, são idênticos à mesma forma que encontramos hoje.

De acordo com Saint, pernilongos que ficaram presos numa pedra de âm- 
bar —  formada de resina solidificada de uma árvore e submetida à pressão e 
ao calor —  fossilizaram-se. Lá estão, perfeitamente preservados, com todas as 
características dos pernilongos atuais, da mesma espécie. E após milhões e milhões 
de anos, na suposição dos evolucionistas.
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H á o caso de um peixe, chamado celacantino, da família dos celacantídeos, 
que foi encontrado como fóssil, de maneira completa, incrustado numa rocha. 
Os evolucionistas comemoraram a descoberta como se fosse “prova” da teoria 
da evolução, visto que as suas nadadeiras estavam ligadas a um prolongamento 
semelhante a um braço. Seria isso o elo perdido que comprovaria a evolução entre 
os peixes e os répteis; os “prolongamentos” seriam a prova da transição entre os 
peixes; teriam eles evoluído, com variações que tinham “pernas” para poderem 
se mover, rastejando para fora da água.

Os evolucionistas festejavam a descoberta do peixe considerado extinto du- 
rante muitos anos... N o  entanto, para decepção dos discípulos de Darwin, um 
pescador também veio a apanhar, numa rede, uma espécie de celacantino.

... nas costas da Africa, em 1938, 0 primeiro espécime vivo que alguém já 
tinha visto. Era exatamente semelhante à impressão fóssil à qual os cientistas 
haviam atribuído um milhão de anos! Em 1952, foi apanhado outro espécime 
vivo. Assim, em vez de ser uma importante prova de mudança evolutiva, esse 
peixe é uma prova admirável da declaração bíblica de que cada tipo de criatura 
é segundo a sua espécie6׳’

De acordo com a Bíblia, houve uma grande catástrofe, provocada por um 
grande dilúvio, de âmbito universal (Gn 6— 7), que inundou todo o planeta, 
destruindo a maioria dos seres vivos, das plantas e das substâncias existentes na 
Terra. E mais lógica a explicação dos criacionistas de que os fósseis reforçam a 
teoria do catastrofismo.

O  catastroíismo ensina que, com o dilúvio, os seres vivos foram apanhados 
de surpresa pelos eventos provocados pela inundação universal. Prova disso são 
os peixes e outros animais fossilizados; eles foram petrificados inteiros, intactos. 
Alguns, até, com alimento não digerido em seu estômago. Isso desmente a teoria 
da evolução, que advoga o processo do uniformitarismo, segundo o qual as eras 
geológicas, registradas nas camadas de rochas, indicam uma evolução ao longo 
de milhões e milhões de anos.

Ora, como um peixe poderia esperar milhões de anos para se fossilizar? Sa- 
bemos que um peixe, se não for preservado em alguma substância conservadora, 
apodrecerá em questão de horas. Para ser mantido intacto, no estado fóssil, 
precisa ser alcançado por um processo rápido e instantâneo. Assim, os fósseis 
desmentem o evolucionismo.

“O  elo perdido não existe”, afirmou o famoso paleontólogo Stephen Jay 
Gould, da Universidade de Harvard. “A evolução se processa aos saltos (5(c). Uma
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espécie passa milhares ou milhões de anos imutável, e subitamente adquire uma 
característica nova”.64 Aqui vemos claramente a divergência entre o evolucionismo 
moderno, de Stephen Jay Gould, e o velho e carcomido darwinismo.

Darwin defendeu, em sua decantada teoria, que a evolução ocorre lenta 
e gradualmente, ao longo de milhões e milhões de anos. Gould afirma que a 
evolução se processa aos saltos. Agora, perguntamos: “Pode-se crer numa teoria 
desse tipo?”

E v o l u c i o n i s m o  “ t e í s t a ”

Existe uma falaciosa teoria que tenta amenizar a distância entre a teoria 
da evolução e a idéia da existência do Deus Onipotente, Criador do Universo. 
E a teoria da evolução “teísta” ou pseudoteísta. Segundo suas explicações, 
pode ter havido a evolução gradual da vida e dos seres vivos, mas sob a su- 
pervisão do Criador. Com base nessa explicação, de igual m odo contrária 
aos pressupostos bíblicos, Deus teria criado a primeira célula ou o primeiro 
organismo unicelular.

Segundo os que admitem essa idéia, o primeiro organismo se desenvolveu, 
evoluiu e chegou a um ser semelhante ao macaco, o qual foi chamado de Adão. 
Naturalmente, essa explicação foge totalmente ao que a Bíblia nos ensina acerca 
da criação do homem.

Em Gênesis 1.27,28, está escrito:

E  disse Deus: Façamos 0 homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e 
domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre 0 gado, e sobre toda 
a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E  criou Deus 0 homem à sua 
imagem; à imagem de Deus 0 criou; macho efêmea os criou.

O abismo entre a explicação bíblica para a criação e a teoria da evolução 
é tão grande que não existe conciliação entre as idéias esposadas por elas. O 
jesuíta francês Teillard de Chardin procurou harmonizar a falsa evolução das 
espécies com a Bíblia. Ele tem grande credibilidade entre os católicos e explica 
que Deus criou todas as coisas, mas através do processo da evolução. Afirma 
que o relato bíblico não passa de uma lenda, ou de uma fábula ou alegoria.

Tal teoria é “remendo de pano novo em veste velha” (M t 9.16). Jamais 
dará certo, pois “semelhante remendo rompe a veste, e faz-se maior a ro tura” 
(M 6 9.16b). N a  verdade, de acordo com a Bíblia, não está havendo evolução 
nenhuma. Pelo contrário, o ser humano está m volumdo espiritual, moral e
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fisicamente. Se há evolução darwinista em andamento, porque a cliente, dos 
cemitérios aumenta cada dia?

05 dias da criação seriam eras geológicas P Dentro ou ao lado dessa teoria evolucionista 
pseudoteísta surgiu a explicação para os dias da criação, como sendo dias-eras, 
segundo a qual os tais dias não teriam sido normais, e sim eras geológicas de 
milhões de anos.

Com essa assertiva, seria possível acomodar as explicações científicas ao 
Gênesis, ou este às explicações científicas para o período de formação da Terra. 
N o  entanto, quando lemos o livro de Gênesis e outros textos bíblicos, somos 
forçados a concluir que, de fato, os dias da criação foram dias normais, e não 
era de milhões e milhões de anos.

A base para a falácia em apreço tem sido 2 Pedro 3.8: “um dia para o Senhor 
é como mil anos, e mil anos, como um dia”. Mas este texto tanto pode ser 
entendido como milhões de anos, como apenas poucos dias, se consideramos 
mil anos como um dia. Trata-se apenas de uma referência ao fato de Deus não 
estar restrito ao tempo, como a humanidade está. Afinal, Ele é de eternidade 
a eternidade.

Se fosse cada dia uma era geológica de quinhentos mil anos, como se har- 
monizaria tal idéia com o Deus Onipotente? Iria Ele esperar milhões de anos 
para criar o primeiro ser humano na Terra? Tal interpretação tem a finalidade 
apenas de tentar conciliar a teoria da evolução com a Bíblia. Como já vimos, é 
um “remendo de pano novo em vestido velho”.

A Bíblia diz que Deus fez tudo em seis dias: “Porque em seis dias fez o 
S e n h o r  os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou; 
portanto, abençoou o S e n h o r  o dia do sábado e o santificou” (Ex 20.11). Ve- 
mos claramente que foram dias literais, e não dias-eras. Que Deus nos abençoe, 
a fim de que, com humildade, aceitemos a explicação bíblica para a origem e 
desenvolvimento do mundo e do homem na face da Terra.

C o n c l u s ã o

O estudo da Antropologia Bíblica é de grande valor para os que desejam conhe- 
cer as verdades emanadas da Palavra de Deus, como regra de fé e de prática, e como
o Livro que apresenta as únicas explicações coerentes para a criação do universo, 
da vida, dos seres vivos, incluindo o homem, a inteligência e todas as coisas.

Como vimos, a teoria da evolução não passa de um arranjo teórico para 
explicar “cientificamente” a origem do homem e de todas as coisas, visando 
desacreditar a Deus e afastar o homem do seu Criador. N o  entanto, a Palavra de
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Deus é “lâmpada” e “luz” para nos mostrar os cammhos pelos quais podemos 
encontrar Deus e seu relacionamento com a Criação. Nela vemos, além disso, o 
Deus verdadeiro, que ama o ser humano, a ponto de propiciar-lhe a restauração 
espiritual através da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor.
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1) Que é o homem? De onde ele veio? Para onde vai?
2) Segundo Platão, o homem é:
a) U m  bípede sem pernas.
b) Um  quadrúpede sem penas.
c) U m  quadrúpede sem pernas.
d) U m  bípede sem penas
e) Um  bípede com penas.
f )  U m  quadrúpede com pernas.
3) A antropologia humana exalta a qual teoria?
4) Descreva o que foi formado em cada dia criação.
5) Qual é o seu entendimento acerca da criação do ser humano 

à imagem de Deus e conforme a sua semelhança.
6) Em que consiste a semelhança do homem para com Deus? 

Ela se dá em relação a quê?
7) O  que significa a frase “macho e fêmea os criou”?
8) H á diferenças entre criar e formar? Por quê?
9) O  que é criacionismo? E por que esta teoria é contrária ao 

evolucionismo?
10) Em que consiste a teoria segundo a qual Deus foi, no 

início de todas as coisas, o Inteligent Designer (Projetista 
Inteligente)?

11) Como ocorreram as formações do homem e da mulher?
12) Como era a vida de Adão e Eva no Paraíso?
13) Descreva a Queda. Como ela ocorreu e por quê?
14) Qual foi o fruto proibido consumido por Adão e Eva?
15) Segundo a Palavra de Deus, o ser humano é bicótomo ou 

tricótomo? Por quê?
16) O  que é o corpo humano?
17) O  que é a alma humana?
18) O  que é o espírito humano, e em que ele difere da alma?
19) Defina o estado intermediário. O  que é? O  que acontece 

com a alma do salvo após a morte? Quanto à pessoa 
que morre na condenação, qual é e como é o seu estado 
intermediário?

20) Justifique, com versículos bíblicos e algumas explicações 
plausíveis à luz da ciência, por que a teoria da evolução é 
falaciosa e contrária à Palavra de Deus.Q
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H a m a r t i o l o g i a  —  a  D o u t r i n a  d o  P e c a d o

à̂ôHãi C ãk^lãÍ



dos mais profundos problemas da teologia e da filosofia é a existência e a 
ão do m al Ao longo da História, o mal tem sido motivo de estudo, pesquisa 

e discussão, de modo especulativo, mas também de maneira séria. Haja vista o poder 
do mal impor-se de modo natural na experiência humana, a preocupação com a sua 
origem desafia a inteligência e aguça o interesse em descobri-lo na sua essência.

Neste campo da realidade universal do mal entra a História da raça humana através 
da primeira criatura: o homem. Este, por seu livre-arbítrio, cai na rede de engano do 
agente do mal, o Diabo, e pratica o pecado de rebelião contra o Criador.

O  que é pecado? Como se manifesta? Como entrou no mundo? Essas per- 
guntas têm deixado muitos pensadores perplexos. Neste capítulo, trataremos da 
abordagem teológica e também filosófica acerca do pecado e o que corretamente 
ensina a Bíblia sobre o assunto.

I n t r o d u ç ã o  à  H a m a r t i o l o g i a

A questão do mal é tratada na Bíblia a partir do relato do livro de Gênesis 
sobre a Queda do homem. O  relato histórico descreve o princípio da tentação 
ao homem e seu pecado, trazendo maldição para a sua vida pessoal e a toda 
a humanidade. As questões levantadas ao longo da História sobre a Queda 
serão aclaradas neste capítulo.
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N a teologia cristã, a doutrina do pecado ocupa grande espaço porque o 
cristianismo é a religião da redenção da raça humana. De todas as doutrinas 
bíblicas, três delas são de vasta amplitude porque tratam de Deus, do pecado e 
da redenção. Existe uma inter-relação entre essas três doutrinas. É impossível 
tratar do pecado sem mencionar a redenção do pecador e, naturalmente, a sua 
relação com a sua fonte: Deus.

O  term o “hamartiologia” deriva de dois vocábulos da língua grega, a 
língua do N ovo Testam ento: hamartia e logos, os quais significam “estudo 
acerca do pecado”. O  termo é aplicável ao pecado, seja este considerado um 
ato, seja considerado um estado ou uma condição. O  sentido do termo é que 
o pecado é um desvio do fim (ou propósito) estabelecido por Deus para 
determinado fato ou conduta humana.

O  QUE É PECADO

A palavra “pecado” é sinônima de muitas outras usadas na Bíblia, as quais 
indicam conceitos bíblicos distintos sobre o pecado. São vários os termos que 
amplificam o conceito de pecado nas suas várias manifestações.

No Antigo Testamento. Encontramos no Antigo Testamento pelo menos oito pa- 
lavras básicas que conceituam o pecado; no Novo Testamento, temos, pelo menos, 
doze outras que descrevem as várias formas de manifestações negativas relacionadas 
com o termo “pecado”. N o  étimo das palavras mencionadas no Antigo Testamento 
descobrimos a abrangência do pecado em suas manifestações.

1) Hatta’t. Este vocábulo, que aparece 522 vezes nas páginas veterotestamen- 
tárias, e seu termo correlato no Novo Testamento —  hamartia —  sugerem a idéia 
de “errar o alvo” ou “desviar-se do rum o”, como o arqueiro antigo que atirava 
as suas flechas e errava o alvo. Porém, o termo também sugere alguém que erra 
o alvo propositadamente; ou seja, que atinge outro alvo intencionalmente.

N ão se trata de uma idéia passiva de erro, mas implica uma ação proposital. 
Significa que cada ser humano tem da parte de Deus um alvo definido diante 
de si para alcançá-lo. O  termo em apreço denota tanto a disposição de pecar 
como o ato resultante dela. Em síntese, o homem não foi criado para o pecado; 
se pecou, foi por seu livre-arbítrio, sua livre escolha (Lv 16.21; SI I .I ;  51.4; 
103.10; Is 1. 18; Dn 9.16; Os 12.8).

2) Pesha. O  sentido tradicional dessa palavra é “transgredir”, “rebelar”, 
“revoltar-se”. Porém, uma variante forte para defini-la implica o ato de invadir, de 
ir além, de rebelar-se. O  termo aponta para alguém que foi além dos limites esta- 
belecidos (Gn 31. 36; I Rs 12.19; 2  Rs 3.5; SI 51.13; 89.32; Is 1.2; Am 4.4).
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3) Raa. O utra  palavra hebraica que tem seu equivalente no grego —  
como kakos ou poneros —  e traz a idéia básica de romper, quebrar; “aquilo 
que causa dano, dor ou tristeza”. E um  tipo de pecado deliberado, malicioso, 
planejado, que provoca e enfurece. Dá a idéia de “ser mau” (Gn 8.21; Ex 33.4; 
Jr I I . I I ;  M q 2.1-3). Indica também algo injurioso e moralmente errado. São 
os pecados expressos por violência (Gn 3.5; 38.7; Jz 11.27).

O  profeta Isaías profetizou que Deus criou a luz e as trevas, a paz e o raa (Is 
4.57). É o mal em forma de calamidade, ruína, miséria, aflição, infortúnio. Deus 
não tem culpa do mal existente, porque, na verdade, a responsabilidade pelos 
pecados cometidos recai, à luz da Bíblia, sobre a criatura rebelde, transgressora 
e incriminada, e não sobre o Criador.

4) Rama quer dizer “enganar”; dá a idéia de prender numa armadilha, num 
laço. Implica, portanto, um tipo de pecado em forma de cilada para outrem 
cair. É uma forma de enganar e agir traiçoeiramente (SI 32.2; 34.13; 55.11; 
Jó 13.7; Is 53.9).

5) Pata. E um termo que dá a idéia de seduzir. O  sentido literal da palavra 
é “ser aberto” ou “abrir espaço” para o pecado ter livre curso. N o  Éden, Adão e 
Eva se deixaram seduzir pelo engano do pecado e pelo pai do pecado (Satanás), 
personificado numa serpente (Gn 3.4-7).

6) Sbagag. O  sentido aqui é “errar” ou “extraviar-se”, como uma ovelha ou um 
bêbado (Is 28.7). E um tipo de erro pelo qual o transgressor torna-se responsável, 
ante a lei divina que condena o seu erro —  pecado (Lv 4.2; N m  15.22).

7) Rasba. Esta palavra aparece especialmente nos Salmos, com a idéia de 
impiedade ou perversidade. O  sentido metafórico é o pecado em oposição à 
justiça (Êx 2.13; SI 9; SI 16; Pv 15.9; Ez 18.23).

8) Ta a. Este vocábulo se refere ao ato de extravio deliberado. Não se trata de 
algo acidental, e sim algo que uma pessoa comete sem perceber o fruto negativo 
gerado pelos seus atos pecaminosos (N m  15.22; SI 58.3; 119.21; Is 53.6; Ez 
44.10,15).

Existem outras variantes do termo que ensinam sobre o pecado no Antigo 
Testamento, mas nos detivemos apenas em oito deles que ilustram a diversidade 
e a perversidade do pecado em suas várias manifestações.

No Novo Testamento. N o  grego, a palavra “pecado” também tem vários sen- 
tidos, e alguns são correlatos com os termos hebraicos. Todos esses vocábulos 
do grego bíblico descrevem o pecado em seus vários aspectos. Apresentaremos 
uma lista menos extensa, mas igualmente proveitosa para definir o incisivas das 
palavras mais incisivas e usadas com mais freqüência no Novo Testamento 
acerca do pecado.



1) Hamartia. Já citada em correlação com katta’a (hb.), seu sentido é “errar 
o alvo”, “perder o rum o”, “fracassar”. Indica que o primeiro homem, no prin- 
cípio, perdeu o rumo de sua vida e fracassou em não atingir o padrão divino 
estabelecido para a sua vida. N o  Novo Testamento, os escritores usaram o termo 
hamartia para designar o pecado.

Ainda que o sentido equivalente no Antigo Testamento seja o de “errar o 
alvo”, nas páginas neotestamentárias a palavra em apreço tem uma abrangência 
bem maior —  possui um sentido mais forte que a idéia de fracasso ou transgres- 
são. Ela tem o sentido de “poder de engano do pecado” (Rm  5.12; H b  3.13); é 
mais que um fracasso. Trata-se de uma condição responsável ou uma característica 
que implica culpabilidade.

2) Kakía. N o grego, relaciona-se com perversidade ou depravação, como algo 
oposto à virtude. E um termo que descreve o caráter e a disposição interiores, 
e não apenas os atos exteriores. Dele deriva-se outra palavra, kakos, cujo sentido 
transcende a mal-estar físico ou doenças (M c 1.32; M t 21.41; 24.48; At 9.13; 
R m  12.17; 13,3,4,10; 16.19; I Tm  6.10).

3) Adikía. D enota injustiça, falta de integridade; como alguém que aban- 
dona o caminho original. Em sentido amplo, esse termo refere-se a qualquer 
conduta errada e significa, ainda, “agravo”, “ofensa feita a alguém” (2 Co 
12.13; H b  8.12; R m  1.18; 9.14). O  texto de Rom anos I . I 8  descreve a 
injustiça como inimizade para com a verdade. Em I João 5.17, o apóstolo 
João afirma que toda iniqüidade (gr. adikia) é pecado (gr. hamartia').

4) Anomia ou anomos. Denotam ilegalidade; tais palavras são traduzidas fre- 
qüentemente como “iniqüidade” ou “transgressão”. Porém, o sentido literal de 
literal de anomia é “sem lei”. Quem transgride a lei de Deus pratica a iniqüidade 
(M t 13.41; 24.12; I Tm 1.9). O  Anticristo é anomos—  “o míquo” (2T s 2.8).

5) Apistia. Deriva de pistis —  “crer”, “confiar” —  e significa “infidelidade”, 
“falta de fé” ou algum tipo de resistência ou vergonha (H b 3.12; I Tm I.I3 ). 
Em I Timóteo I .1 3 está escrito: “... alcancei misericórdia, porque o fiz ignoran- 
temente, na incredulidade [gr. apistia]” .

6) Aseheia. Usado por Paulo nas epístolas com o sentido de impiedade 
(Rm  1. 18; 11.26; 2 Tm 2.16; T t  2.12; Jd vv.I5,I8). Portanto, a impiedade ou 
a irreverência são a base da aseheia.

7) Aselgeia. Denota relaxamento, licenciosidade ou mesmo sensualidade. 
Em Judas v.4 encontramos dois termos que explicam essas palavras: “... homens 
ímpios [aseheis] que convertem em dissolução [aselgeian, libertinagem ’] a graça 
de Deus”. Esse termo descreve, pois, uma entrega sem restrições à prática do 
pecado. Os especialistas o descrevem como algo maldito que domina uma pessoa
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e a torna impudica de tal modo que perde totalmente o senso de vergonha e, 
por isso, faz qualquer coisa degradante sem ocultar seu pecado.

O termo em análise significa, por conseguinte, “a pura e auto-satisfação sem o 
menor pudor”, haja vista o desejo pelos prazeres tornar a sua vítima despudorada, 
sem restrições. As chamadas taras sexuais, a embriaguez e outras manifestações 
são típicas de aselgeia. Sem dúvidas, trata-se de uma das palavras mais repulsivas 
do Novo Testamento (M t 7.22; 2 Co 12.21; G1 5.19; E f 4.19; I Pe 4.3; Jd v.4; 
Rm  13.13; 2 Pe 2.2,7,18). A versão ARC traduz o termo por “libertinagem”, 
enquanto a ARA prefere “dissolução”.

8) Epithymia. Significa “desejo”. Porém, é o contexto da palavra encontrada 
no Novo Testamento que pode indicar o caráter moral do desejo, se é bom ou 
mau. Coisas, como: motivo, intenção, direção e relação, revelarão o caráter moral 
de epithymia (Mc 4.19; Lc 22.15; Fp 1.23; I Ts 2.17). De modo geral, o vocábulo 
quase sempre se identifica com algo negativo e pecaminoso. Daí o significado poderá 
indicar “desejo incontinente”, normalmente traduzido como “concupiscência”, 
“paixão impura” (G1 5.24; Cl 3.5; I Ts 4.5;Tg 1.14; 2  Pe 2.10).

9) Parahasis. Aparece nas páginas neotestamentárias umas oito vezes. O  sig- 
nificado primário do termo é “transgressão”, que dá a idéia de alguém que não 
respeita as leis, passando dos limites estabelecidos. Emprega-se esse vocábulo com 
o sentido de “desvio”, “violação” e “transgressão”. N o  texto de Romanos 5.14, 
Paulo faz uma relação entre hamartia e parahasis, ao afirmar: “N o entanto, a morte 
reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da 
transgressão de Adão” (grifos do autor).

O  apóstolo Paulo não está dizendo que os que pecaram desde Adão até 
Moisés estão livres de culpa, e sim que aquelas gerações, não tendo a lei 
de Moisés, seu pecado era tão real quanto ao dos que tinham  a lei. Em I 
T im óteo  2 .14  está escrito que Eva caiu em transgressão (parahasis), ao ser 
enganada, porque ela foi rebelde contra a ordem  divina. N ão se tratava de 
reduzir a culpa de Eva, e sim reconhecer que ela podia ter evitado o pecado 
de desobediência.

10) Paraptoma. Deriva de parapipto e significa “decair ao lado de”, “perder o 
caminho”, “fracassar”. De modo geral, significa “lapso moral” ou “uma ofensa 
pela qual a pessoa é responsável”.1 Vários textos exemplificam o termo paraptoma 
(M t 6.14; Rm  5.15-20; 2 Co 5.19; G1 6.19; E f 2.1; Tg 5.16).

11) Planao. Tem um sentido subjetivo de pecado porque se refere àquele que 
se desgarra culposamente. A palavra “desgarrar” relaciona-se com a ovelha que 
foge do aprisco ( I  Pe 2.25); também significa levar, por meio do engano, outras 
pessoas ao mau caminho (M t 24.5,6; I Jo 1.8).
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Todas essas palavras, segundo o seu étimo, descrevem o caráter geral do pe- 
cado. Porém, definiremos o pecado, também, em outras perspectivas, para que 
entendamos toda a sua abrangência na vida humana.

O  HOMEM ANTES DA Q1JEDA

A Bíblia é a única fonte segura concernente a criação do homem e seu esta- 
do original. De forma simples e objetiva o Gênesis declara que, depois de tudo 
feito —  especialmente, o homem — , “viu Deus que era muito bom ” (Gn 1.31). 
Contudo, a Bíblia não só revela o primeiro estado do homem, como relata a 
história da perda do seu primeiro estado de santidade, pela Queda, e também a 
possibilidade de sua restauração (Cl 3.10; E f  4.24).

Criado à imagem e semelhança de Deus (Gn 1.26,27). Em que consiste esta imagem 
de Deus? Ao longo da História, os teólogos vêm discutindo sobre as diferenças 
entre “imagem e semelhança”. Porém, a distinção entre as duas características 
quase se confunde com a diferença entre personalidade (ou pessoalidade) e es- 
piritualidade. N o  hebraico, as palavras “imagem” (tselem) e “semelhança” (demut) 
exprimem a idéia de algo similar, mas não idêntico à coisa que representa ou de 
que é uma “imagem”.

H á uma distância infinita entre Deus e a sua criatura-prima —  o homem. Só 
Cristo é a imagem expressa da Pessoa de Deus, como o Filho do Pai, que possui 
a mesma natureza daquEle. N a verdade, a imagem divina no homem é como a 
sombra no espelho.

Mathew Henry, em seu Comentário Bíblico, escreveu:

... a imagem de Deus no homem consiste em três coisas. ( ! )  Em sua natureza e 
constituição, não do corpo, pois Deus não tem corpo, e sim de características da alma 
e espírito. (2') Em seu lugar e autoridade, pois quando disse: “façamos 0 homem à 
nossa imagem... e domine”, 0 homem recebeu autoridade sobre as criaturas inferiores 
(os animais). (3) Em sua pureza e retidão. A imagem de Deus no homem é revestida 
de retidão e santidade (Ef 4.24; Cl 3.10).

O  homem, como imagem de Deus, foi dotado de atributo moral, isto é, de 
justiça original. Porém, essa justiça não era imutável; havia a possibilidade de pe- 
cado. Ele foi dotado de livre-arbítrio. O  homem foi criado com uma natureza 
santa, voltada naturalmente para Deus e sua vontade. Essa imagem divina no 
homem revela a natureza religiosa dele, haja vista ter sido dotado de “espírito”, 
para manter comunhão com o seu Criador.
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A Queda distorceu e avariou a imagem divina no homem. O  destaque maior no relato 
da criação está na palavra “imagem”: “E criou Deus o homem à sua imagem, 
à imagem de Deus o criou” (Gn 1.27). Existem alguns ensinamentos de que o 
ser humano na Queda perdeu a imagem de Deus em si. Essa teoria é incoerente, 
pois a imagem e a semelhança, de fato, se referem aos aspectos moral e espiritual, 
os quais ainda persistem no ser humano, apesar de desfigurados e transtornados 
pela Queda e o pecado subseqüente.

Quanto à imagem moral, o homem é constituído de intelecto, vontade e 
sentimento; isto é, as faculdades da alma. Quanto à imagem espiritual, ele possui 
espírito e alma. Essas imagens não integram a criação animal.

O homem perdeu a santidade original, a pureza de atitudes. Seu caráter foi 
afetado; tornou-se o ser humano pecaminoso. Seu intelecto foi corrompido pela 
mentira, pela falsidade e pelo engano. Disse o sábio, em Eclesiastes que Deus fez 
o homem reto, mas ele se envolveu em muitas astúcias (7.29).

A imagem de Deus no homem está, pois, deturpada. Só é possível a sua res- 
tauração pela obra expiatória de Cristo. O  corpo não é a imagem de Deus, porque 
é formado do pó. Porém, o Senhor soprou nele a nephesh —  a vida física da alma 
que possui a imagem e semelhança de Deus (Gn 2.7). Os impulsos físicos, pois, 
encontram-se sob o controle do espírito humano, a sua parte superior.

O primeiro homem possuía um corpo e um espírito (e alma) perfeitamente 
adequados um ao outro. Não havia conflito entre os impulsos pessoais e os es- 
pirituais. Era um tipo de perfeição física e espiritual, mas não era uma perfeição 
absoluta, e sim relativa e provisória (Gn 3.22).

T e o r ia s  filo só fic as

Ao longo da História, a preocupação com a existência do mal tem provocado 
muitas perguntas e respostas. O  problema da presença do pecado no Universo 
é discutido por filósofos, sociólogos, psicólogos e teólogos. Especialmente, no 
campo da filosofia, há muitas teorias que tentam em vão analisar e definir o que 
é pecado.

Conceitos antiteístas e anticristãos. H á  opiniões extremamente especulativas e ar- 
bitrárias sobre esse assunto. Por isso, ao trazê-las à tona neste estudo, queremos 
destacar dois elementos auxiliares para o estudo do pecado. O  primeiro trata da 
natureza metafísica do pecado, e o segundo, de sua natureza moral. Surgem, então, 
as questões: O  que é aquilo que denominamos pecado? Seria uma substância, 
um princípio ou um ato? Significaria privação, negação ou defeito? Seria alguma 
coisa relacionada com sentimento?
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Essas perguntas se relacionam com a natureza metafísica do pecado. Mas, e as 
questões sobre a natureza moral do pecado? Como o pecado se relaciona com a 
lei de Deus? Que relação tem o pecado com a santidade e com a justiça? Algumas 
teorias sobre a natureza do pecado são apresentadas ao longo da História, no 
estudo progressivo das doutrinas cristãs. Algumas dessas teorias são incoerentes 
com a realidade bíblica do pecado e, por isso, heréticas; mas outras merecem a 
nossa apreciação.

1) A primeira teoria filosófica e antibíblica que mencionaremos é a que ensina 
a existência de um eterno princípio do mal. Ela se difundiu e foi introduzida na 
igreja nos primeiros séculos da Era Cristã. Para alguns, esse princípio original do 
mal se identificava como um ser pessoal. Trata-se do gnosticismo. Para outros, 
seguidores do gnosticismo, dos marcionistas e dos maniqueus, tal princípio era 
uma substância, uma matéria eterna.

Esses dois princípios não encontram respaldo na Palavra de Deus e, por essa 
razão, são nulos. Tal teoria vê o pecado como um mal físico que contamina o 
espírito humano. Por isso, esse mal deve ser vencido por meios físicos. Trata-se de 
uma teoria que insinua que o pecado é eterno e independente do Deus Eterno. 
Sugere que Deus é limitado por um poder co-eterno, que Ele não pode controlar. 
O u seja, o mal tem o seu próprio poder, assim como Deus possui o seu.

A idéia sugerida por essa teoria, de que o mal é um poder independente e 
sem controle, destrói, por assim dizer, a natureza do pecado como um mal mo- 
ral, haja vista fazer dele uma substância inseparável da natureza humana. Dessa 
forma, não admite que o homem possa se livrar do pecado.

Essa teoria compromete, ainda, a responsabilidade humana, uma vez que 
atribui a sua origem a um mal eterno. Claramente, a Bíblia refuta terminantemente 
essa teoria, pois o pecado não é eterno; e, quando o homem pecou, fez isso por 
escolha intencional e voluntária.

2) Outra teoria filosófico-antibíblica é a que apresenta o pecado como um 
mal necessário. Ela se baseia na lei de que toda a vida implica ação e reação. 
Argumenta-se que, no Universo material, prevalece a mesma lei pela qual os corpos 
celestes são conservados em suas órbitas pelo equilíbrio de forças centrífugas e 
centrípetas. Ensina, ainda, que todas as mudanças químicas são produzidas por 
atração e repulsão, e que a mesma lei deve prevalecer no mundo moral; e que 
não pode haver bem sem mal.

Essa teoria ensina, portanto, que, em relação ao homem, a sua vida é equili- 
brada por forças contrárias e se desenvolve através do antagonismo; ou seja, por 
princípios opostos, de modo que um mundo moral sem pecado é impossível. A 
essência dessa teoria é a de que o pecado é a condição necessária para a existência
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do bem. Defende-se por esse conceito a idéia de que “o pecado é um resultado 
necessário, e decorrente, da limitação do ser finito do homem”2, “um incidente 
do desenvolvimento imperfeito, fruto da ignorância e falta de poder; portanto, 
o pecado não é um mal absoluto, mas relativo”.3

Não obstante, a Palavra de Deus ensina, refutando essa teoria, que se o bem 
não pode existir sem o mal, o mal deixa de ser algo condenável e repulsivo diante 
de Deus, e a criatura humana deixa de ser responsável pelo pecado entranhado 
em sua natureza. Entende-se, então, por essa teoria, que a natureza humana seria 
um engano, e tudo quanto a Bíblia ensina contra o pecado, uma utopia.

3) A terceira teoria falsa ensina que a fonte e a sede do pecado estão na 
natureza sensorial do homem. Essa teoria separa e distingue o corpo do espírito 
humano. Por ela entende-se que essa distinção especifica o pecado como algo 
sensorial. Ensina que, mediante o corpo, o homem está ligado ao mundo físico 
ou à natureza externa; e, por meio da alma, ao mundo espiritual e a Deus.

Essa teoria declara que o homem é governado universalmente, sempre em 
grau pecaminoso, por sua natureza sensorial. Em síntese, o negativo prevalece 
sobre o positivo, por isso, o homem é vencido pelo pecado. Biblicamente, essa 
teoria é falsa e equivocada, porque o pecado não é um ato ou estado sensorial 
no homem. Essa teoria neutraliza a consciência de pecado e de culpa, porque 
faz do pecado um mera debilidade.

A doutrina bíblica ensina que a pecaminosidade do homem se identifica, 
metaforicamente, como “carne”, que refere-se à sua natureza corrompida e 
pecaminosa, adquirida na Queda. A Bíblia desmente a teoria que faz do corpo 
ou da natureza sensorial do homem a fonte do pecado. Rejeita a idéia de que 
os pecados mais degradantes cometidos pelo homem nada tenham a ver com o 
corpo. Pelo contrário, a Bíblia diz que seremos julgados por aquilo que tivermos 
feito por meio do corpo, bem ou mal (2 Co 5.10).

4) Outra teoria filosófica ao tratar do caráter do pecado declara que a 
essência do pecado é o egoísmo. A Bíblia declara que o homem foi criado com 
perfeição e, portanto, seu ego correspondia ao ideal divino do “livre-arbítrio”. 
Ora, pertencente a natureza original do homem, o egoísmo não pode ser con- 
fundido com seu instinto de auto-preservação e de buscar as coisas que lhe dão 
prazer e satisfação.

Naturalmente, isto não se constitui um estado pecaminoso. Buscar com reti- 
dão a felicidade e o prazer na vida não significa, essencialmente, angariá-los em 
detrimento dos demais seres. O  que torna essa busca um modo egoístico negativo 
de se obter felicidade é a força do pecado entranhada na natureza pecaminosa 
embutida no homem (Rm  5.12).
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O egoísmo integra o estado decaído do homem. Alguns teólogos declaram 
que “o pecado de Adão teve origem no egoísmo, porque ele quis ser igual a 
Deus”.4 Langston entende que o egoísmo é o coração do pecado e é a origem 
do pecado. O  pecado veio de fora e a Bíblia o declara como transgressão da lei 
de Deus (I  Jo 3.4). Antes da manifestação do pecado na vida do homem havia 
uma “lei escrita no seu coração” (Rm  2.15).

D e f in iç õ e s  c o n c e i t u a i s  d o  p e c a d o

Abordamos definições de termos bíblicos relacionados com o pecado e, 
também, definições filosóficas. Os estudiosos cristãos do assunto em apreço 
tentam  definir de várias maneiras, partindo do conceito mais expressivo e 
bíblico de que o pecado existe como um ato, bem como um estado ou con- 
dição. Alguns nomes respeitados da história do cristianismo, “Idade M édia” 
em diante, conceituam teologicamente o pecado de forma bem clara.

John Wesley, pai do metodismo, definiu o pecado como uma transgres- 
são voluntária de uma lei conhecida. U m  outro famoso teólogo da época 
ressaltou a natureza dupla do pecado ao declarar que “a idéia primária de- 
signada pelo termo pecado nas Escrituras é a falta de conformidade com a 
lei, uma transgressão da lei; o fazer algo proibido, o deixar de fazer aquilo 
que é requerido”.

Augustus Hopkins Strong, eminente professor de teologia nos Estados Uni- 
dos, escreveu sobre a doutrina do Pecado em sua Teologia Sistemática de 1886, 
que “pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus quer em ato, 
disposição ou estado”.3

W.T. Conner, em Doctrína Cristiana, ao falar da natureza do pecado escreveu: 
“... definimos o pecado como a rebelião contra a vontade de Deus”; “o pecado, 
como algo voluntário, implica conhecimento. Se o homem peca voluntariamente, 
então seu pecado é contra a luz”.6 Paulo esclareceu que todo ser humano tem 
um certo grau de conhecimento da lei moral de Deus e, por isso, “não há um 
justo, nenhum sequer” (Rm  3.10).

Charles Hodge escreveu que “o pecado é falta de conformidade coma lei 
de Deus” e “inclui culpa e contaminação; a primeira expressa sua relação com a 
justiça; a segunda, sua relação com a santidade de Deus”.7

Outras definições de pecado. E um ato livre e voluntário do ser humano, tendo 
em vista que ele é um ser moral e, por isso, capaz de perceber o certo e o errado. 
O  homem é um agente moral livre para decidir o que fazer da sua vida, o qual 
deve seriamente considerar Eclesiastes 11.9.
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O  pecado é um tipo de mal. Nem  todo mal é pecado. Existem males físicos 
resultantes da entrada do pecado no mundo. N a esfera física temos um tipo de mal 
manifesto nas doenças e enfermidades. Entretanto, na esfera ética, o mal tem sentido 
moral. Nesta esfera moral atua o pecado. Os vários termos hebraicos e gregos das 
línguas originais da Bíblia, quando falam do pecado apontam para o sentido ético, 
porque falam da prática do pecado, ou seja, dos atos pecaminosos.

O  pecado é, de fato, uma ativa oposição a Deus, uma transgressão das suas 
leis, que o homem, por escolha própria (livre), resolveu cometer conforme relata
a Bíblia (Gn 3.1-6; Is 48.8; Rm  1.18-32; I Jo 3.4).

Louis Berkhof ensina que o pecado tem caráter absoluto.8 Sem dúvida, seu 
conceito está correto e é bíblico. Não se faz distinção ou graduação entre o bem 
e o mal, porque o caráter é qualitativo. Uma pessoa boa não se torna má por 
uma diminuição de sua bondade, mas quando se deixa envolver com o pecado. 
E uma questão de qualidade, e não de quantidade.

O pecado não implica um grau menor de bondade, mas algo negativo e 
absoluto. Biblicamente, não há neutralidade nem meio termo quanto ao bem ou 
ao mal. O  que é mal não é mais ou menos mal. Ou se está do lado justo e certo 
ou se está do lado injusto e errado (M t 10.32,33; 12.30; Lc I I .2 3 ;T g  2.10).

Não se trata de pecado apenas porque se praticou algum ato pecaminoso. 
“O pecado não consiste apenas em atos manifestos”.9 O  pecado não é somente 
aquilo que se pratica erradamente, mas é algo entranhado na natureza pecami- 
nosa adquirida da raça humana. E um estado pecaminoso que origina hábitos 
pecaminosos os quais se manifestam na vida cotidiana.

Todas as tendências e propensões pecaminosas típicas da natureza corrom- 
pida de cada um de nós demonstram o estado pecaminoso do ser humano. A 
esse estado decaído, a Bíblia denomina “carne”, o qual precisa ser superado pela 
nova vida em Cristo, a vida regenerada pelo Espírito (2 Co 5.17; Jo 3.5).

A ORIGEM DO PECADO NO UNIVERSO

A primeira manifestação foi na esfera angelical. Os teólogos divergem quanto ao fato 
de que a primeira manifestação de pecado tenha começado no céu. Sendo Deus 
o Criador de todas as coisas, não podemos atribuir a Ele a autoria do pecado. 
Toda a Bíblia rejeita essa idéia quando diz: “Longe de Deus a impiedade, e do 
Todo-poderoso, a perversidade” (Jó 34.10).

Em outra passagem está escrito que não há injustiça nEle (D t 32.4; SI 92.15). 
Tiago, no Novo Testamento, disse que o Senhor não pode ser tentado pelo mal 
(Tg I.13). Por isso, é blasfêmia considerar Deus como autor do pecado. Ora,
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duas passagens bíblicas que melhor ilustram a origem do pecado no Céu são 
metafóricas (Is 14.12-14; Ez 28.12-17); daí a dificuldade na compreensão des- 
ses textos pelos intérpretes. Do ponto de vista pentecostal esses textos falam do 
pecado miciado entre os anjos e pelo principal deles, Lúcifer.

Os dois textos acima mencionados são tidos como relacionados à queda de Lú- 
cifer e o começo do pecado no Universo. O  primeiro (Isaías) refere-se ao rei caído 
da Babilônia, cujo orgulho tornou-o soberbo; por isso, ele não pôde subsistir, com 
tirania e orgulho, ante o Deus Vivo. Diz o texto que esse rei era elevado e importante, 
mas por seu orgulho foi cortado como uma árvore.

Segundo, a linguagem metafórica, o texto sugere o relato a história da queda de 
Lúcifer, denominado “estrela da manhã”, o qual, por sua rebelião foi expulso da 
presença de Deus. O  segundo texto (Ezequiel) apresenta um lamento sobre o rei 
de Tiro, mas a linguagem figurada ilustra a queda de Satanás.

O  registro bíblico da origem do pecado prossegue noutras referências que 
tratam do assunto. O  que fica claro é que o pecado foi originado por Satanás. Ele 
pecou antes de Adão e Eva quando se apresentou na forma de uma serpente para 
tentar Eva (Gn 3.1-6; 2 Co 11.3). Jesus declarou que Satanás é homicida “desde 
o princípio” (Jo 8.44; I Jo 3.8). A expressão “desde o princípio” não quer dizer 
que este ser angélico foi sempre mau. Seu primeiro estado era de santidade. A 
expressão “desde o princípio” indica no contexto da história da criação que Ele 
se fez opositor do Deus trino desde o início da criação do mundo.

Entretanto, antes da criação do Universo material, os anjos já haviam sido 
criados. Mesmo considerando as nossas dificuldades para entendermos plena- 
mente a origem do pecado no céu, sabemos que Deus conhece todas as coisas e 
“faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade” (E f I .I  I).

O pecado entrou na vida da humanidade através de Adão e Eva (Gn 3 .I-I9). Como isso 
aconteceu? A história bíblica descreve como o pecado tomou-se uma realidade na 
vida da humanidade quando uma criatura extraordinária e espiritual se materializou 
numa “serpente” (Gn 3.1-7) para enganar as mais belas criaturas da terra, o homem e 
a mulher. Essa criatura é denominada em outras passagens como “a antiga serpente”, 
o “Diabo” e “Satanás” (Ap 12.9; 20.2). Foi essa criatura que pecou desde o princípio 
e se tomou inimiga da criação de Deus e originou a catástrofe cósmica.

Pela soberana e sábia vontade de Deus permitiu-se que no Eden, o jardim 
idílico criado por Deus para que Adão e Eva vivessem felizes, Satanás penetrasse 
para tentá-los com astúcia e engano. A história da criação da criatura humana 
relata que Adão e Eva foram criados “bons” e colocados no Eden para desfrutarem 
de todas as benesses daquele jardim e manter comunhão com seu Criador (Gn
1.26— 2.25). Por serem criaturas, humanas e finitas, estavam sujeitas a pecar.
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Deus, então, estabeleceu para eles uma regra para não comerem de uma árvore 
denominada “árvore do conhecimento do bem e do mal”, mas Eva se deixou 
enganar pela insinuação diabólica da serpente e tomou do fruto, comeu e o deu 
ao seu marido (Gn 3.6). Duvidaram da veracidade da palavra de Deus e acataram 
as insinuações do Inimigo. Daí desobediência, egotismo, rebeldia, pecado, queda 
e suas conseqüências, que se transmitiram à toda posteridade de Adão.

O pecado de Adão foi um ato pessoal Já consideramos o fato de que o pecado é 
um estado da vontade e que esse estado egoísta da vontade é universal. Uma vez 
que o homem preferiu obedecer ao seu “eu”, pervertendo sua própria vontade, 
também, tornou-se responsável pelas conseqüências de sua transgressão.

Ele adquiriu uma natureza corrompida e afetou universalmente toda criatu- 
ra na terra. Seus atos pecaminosos e suas disposições são frutos de seu estado 
corrupto inato. Jesus explicou muito bem esse ponto quando disse: “... não há 
árvore boa que dê mau fruto... o homem mau, do mau tesouro do seu coração 
tira o mal” (Lc 6.43-45; M t 12.34).

Tentação e Queda não são coisas míticas ou alegóricas. Tem  havido a tentativa de 
pseudo-teólogos tornarem o relato escriturístico da tentação e a Queda como 
algo alegórico. Não há qualquer linguagem figurada em Gênesis 3 que negue 
o fato histórico relatado naquela passagem. N o  desenrolar da tentação Satanás 
apelou aos apetites que poderiam dar a Eva o prazer de fazer sua própria vontade 
em desobediência do Criador. Satanás apelou aos sentidos egoísticos de Eva e 
ela deu ouvidos ao tentador em vez de rejeitar e expulsar o tentador que visava 
levá-la a desobedecer a Deus (Gn 3.1-3).

Satanás levou o casal a duvidar da veracidade de Deus insinuando que o Cria- 
dor estaria tirando deles o direito de conhecer coisas mais sublimes. Adão e Eva, 
então, pecaram e deixaram que seus corações fossem corrompidos e afetasse seus 
apetites naturais. Diz o relato bíblico que sua disposição interior manifestou-se 
em atos. O  texto diz, literalmente: “... ela tomou do seu fruto, e comeu, e deu 
também ao seu marido, e ele comeu com ela” (Gn 3.6).

O  homem seguiu a indução do seu coração e fez a escolha do seu “eu” em 
desacordo com Deus. Portanto, o pecado surgiu de dentro do homem, do seu 
interior, e ele transgrediu a lei do Senhor (Tg I .I5 ) .

O  PECADO ORIGINAL E SUA AFETAÇÃO

Distinção entre pecado original e culpa original. Na língua latina usa-se a expressão peccatum 
original·, que se traduz literalmente por “pecado original”. Para entendermos o assunto 
precisamos fazer distinção entre pecado original e culpa original.
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1) Por pecado original entendemos que se trata do pecado herdado de 
nossos primeiros pais, Adão e Eva, o qual passou a toda criatura humana.

2) A culpa não é herdada, e sim imputada a cada criatura. A expressão “pecado 
original” não se encontra na Bíblia de forma literal, mas a sua manifestação está 
implícita na história da Queda; por isso, o pecado original está na vida de todo ser 
humano desde o seu nascimento. Outrossim, precisamos esclarecer que a expressão 
“pecado original” nada tem que ver com a constituição original do homem, haja 
vista Deus não o ter criado pecador.

Toda criatura humana é culpada em Adão e conseqüentemente tem sua 
natureza corrompida desde o nascimento (SI 51.5; 58.3).

Pecados veniais epecados mortais. A igreja romana ensina e faz distinção entre pecados 
veniais e mortais. Ao mesmo tempo, ela tem dificuldades em distinguir esses pecados. 
Tal distinção não é bíblica, visto que todo pecado é anomia diante de Deus —  termo 
grego que significa “falta de retidão”, “falta de obediência à lei”.

O  Antigo Testamento faz distinção entre os pecados cometidos intencio- 
nalmente e os praticados por ignorância. Se cometido intencionalmente ou por 
ignorância, o pecado não deixará de ser pecado, porque é um fato e torna a pessoa 
culpada diante de Deus (G1 6.1; E f  4.18; I Tm I.I3 ; 5.24). N o Novo Testamento, 
o apóstolo Paulo deixou clara a idéia de que o grau do pecado é determinado 
pelo grau de conhecimento (luz) que o pecador possua (Rm  1.18-32).

A CULPA DO PECADO

O que e qual é a culpa do pecado? Ora, a culpa é o sentimento pessoal na consciên- 
cia, de transgressão de uma lei mediante o ato do pecado. Inclui a idéia dupla de 
responsabilidade pelo ato praticado do pecado, assim como a punição (castigo) 
pelo pecado. A punição, ou seja, a pena, segue automaticamente ao pecado.

A culpa é o estado ou a condição delituosa de quem transgrediu a lei. A culpa 
toma forma de condenação pela desaprovação de Deus. Logo após Adão e Eva terem 
pecado, seus olhos foram abertos, ou seja, tiveram consciência de suas culpas: “então 
foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus” (Gn 3.7). A culpa 
é a convicção na consciência, pela violação voluntária da lei de Deus. O  transgressor 
é conscientizado pela consciência ou pela lei, que o seu ato exige expiação para que 
seja perdoado.

Já dissemos anteriormente acerca da distinção entre pecado original e culpa 
original. Pelágio, teólogo inglês, renegava a idéia do pecado original porque en- 
tendia que os homens que nascem no mundo, desde a Queda, vivem no mesmo 
estado em que Adão foi criado e que o pecado deste prejudicou apenas a ele



próprio. Por isso, essa teoria rejeita a ideia da hereditariedade do pecado sobre 
toda a raça humana.

Pelágio ensinava que Adão morreu pela constituição de sua natureza, tivesse 
ele pecado ou não. Entretanto, o ensino claro da Bíblia a esse respeito não 
deixa dúvida de que a culpa original refere-se àquela recebida por Adão e Eva 
após terem pecado contra a lei de Deus.

o viver em pecado consiste então, em viver uma vida centralizada no “eu” e 
signfica o fazer a própria vontade como a da vida. Neste sentido o homem 
merece receber a punição do seu pecado ( Rm 5.12).

A natureza da culpa. Ainda que haja uma interligação entre os pontos destaca- 
dos neste capítulo, ao tratar da natureza da culpa, entendemos que o mérito 
da culpa é a punição. Culpa, portanto, significa o merecimento da punição, por 
ter o culpado de satisfazer a justiça divina pelo seu pecado praticado.

O apóstolo Paulo escreveu aos romanos que “do céu se manifesta a ira de Deus 
sobre toda a impiedade e injustiça dos homens” (Rm 1.18). Ora, a ira de Deus 
no contexto dessa passagem significa a reação da santidade de Deus contra o 
pecado; não importando se tenha ocorrido por ato ou estado, o pecado 
acarreta a manifestação da justiça de Deus.

A culpa legal O aspecto legal da culpa perante Deus diz respeito ao fato de que 
quando Adão e Eva cometeram o pecado contra a ordem divina, tornaram-se 
legalmente culpados e dignos da pena estabelecida por Deus. O Criador havia 
lhes dito que um só ato de desobediência à sua palavra implicaria na pena de 
morte (Gn 2.17). O apóstolo Paulo entendeu essa questão doutrinária e 
declarou que “o juízo veio de uma só ofensa, para condenação” (Rm 5.16).

Portanto, por um só ato pecaminoso contra Deus, Adão tomou-se incapaz de 
permanecer na presença santa de Deus. Essa ofensa de Adão tornou-se a culpa 
de toda sua descendência, de toda a raça humana. Perante Deus, legalmente, 
todos são culpados, “porque todos pecaram e destituídos estão da glória de 
Deus” (Rm 3.23).

Isso significa que em Adão todos participaram da sua transgressão. A 
expressão “estão destituídos da glória de Deus” indica a necessidade de 
recuperação do primeiro estado de glória de Adão antes da Queda. Significa a 
recuperação daquela realeza moral e espiritual que o homem tinha, isto é, a 
imagem e semelhança de Deus, deformada pelo pecado. Foi o segundo Adão, 
Jesus Cristo, quem veio a este mundo para recuperar a glória perdida do 
homem (Rm 3.24-26).

A culpa não significa mera propensão ao castigo. Isso significa que a culpa 
incorre mediante a transgressão do pecador. Não há na justiça de Deus o 
conceito de culpa construtiva, porque o pecador é culpado por aquilo que tem 
praticado. Somos culpados do pecado, tanto em relação a culpa original de 
nossos primeiros
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pais quanto pelos pecados que cometemos hoje. Devemos entender que somos 
culpados pela natureza pecaminosa herdada de Adão e Eva. Esse é o aspecto 
coletivo que abrange todos os homens. Porém, cada um de nós é individualmente 
responsável pelos seus próprios pecados.

A manifestação da culpa na consciência humana. A culpa do pecado se manifesta 
na consciência, que é o componente racional e moral do espírito humano, para 
sinalizar o certo e o errado nas decisões do ser humano (Rm  2.15,16). Pela cor- 
rupção moral e espiritual do homem por causa da Queda, há em todo homem 
uma disposição geral para o pecado e para esconder ou negar a responsabilidade 
pelo pecado cometido, como fizeram Adão e Eva (Gn 3.8-14).

Entende-se, portanto, que a acusação de sua consciência contribuiu para 
assinalar a culpa do pecado. Visto que o pecado é transgressão diante de um 
Deus Santo, o pecado é merecedor de punição e reprovação divina. A culpa se 
manifesta como um resultado objetivo, isto é, ela é produzida mediante o fato 
da prática do pecado e não deve ser confundida com o papel da consciência que 
expõe a culpa subjetivamente.

Ora, o que é consciência subjetiva da culpa? O  que está revelado em Levítico 
5.17 esclarece bem este ponto, quando diz: “e, se alguma pessoa pecar e fizer 
contra algum de todos os mandamentos do Senhor o que não se deve fazer, ainda 
que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniqüidade”.

A expressão “ainda que o não soubesse” indica que a culpa implica inicial- 
mente uma relação com Deus e, depois, uma relação com a consciência. O  texto 
trata da prática do pecado por ignorância, por não se saber que determinada 
ação seja pecaminosa. Então a consciência age subjetivamente.

Um  determinado teólogo declarou que “o maior dos pecados é não estar 
consciente de nada”, isso porque a consciência pode tornar-se cauterizada, pela 
multiplicação do pecado, extinguindo no pecador a sensibilidade moral acerca 
do que é errado ou certo. Por isso, quando andamos com Deus segundo a sua 
justiça a partir da conversão, somos por Ele santificados quanto ao pecado, e a 
nossa santificação subjetiva pelo Espírito Santo desenvolve em nós mais e mais 
a consciência da realidade do pecado.

A culpa tem relação com a lei moral de Deus. “A culpa não faz parte da essência do 
pecado, mas é, antes, uma relação com a sanção penal da lei”.10 Por isso, a culpa 
só pode ser removida mediante a satisfação da lei. Visto que a justiça original no 
homem tornou-se em “trapos de imundícia” (Is 64.6), a justiça requerida tem 
de ser vicária e pessoal. Ela pode ser transferida de uma pessoa para outra, mas, 
nenhuma criatura humana teria condições para assumir os pecados das demais, 
por sermos todos uma raça de pecadores (SI 14.1-3; Rm  3.9-12).
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Veio Jesus Cristo, da parte de Deus; se fez came e habitou entre nós (Jo 1.14), 
assumindo a penalidade da lei, causada pela nossa culpa, tomando-se o nosso 
substituto vicário, justificando o homem dos seus pecados (Rm  4.24,25; 5.1,8). 
Adão cometeu o pecado e na qualidade de chefe federal da raça humana; por ele 
foi imputada a todos os seus descendentes a culpa do pecado. A Bíblia enfatiza 
este ensino quando declara que a morte é o castigo do pecado, para todos os seus 
descendentes (Rm  5.12-19; E f 2.3; I Co 15.22).

Graus de culpa. Tem havido interpretações equivocadas sobre esse ponto. Não 
obstante, é fato bíblico que existem diferentes graus de culpa atribuídos a certos 
tipos de pecados. Não encontra aqui respaldo a doutrina católica romana que 
distingue pecados veniais e pecados mortais. Com esse conceito a Igreja Romana 
entende que pode determinar o grau do pecado de uma pessoa e aplicar à mesma 
a penitencia equivalente.

Ora, entendemos que todo pecado é venial, isto é, pode ser perdoado. A 
exceção está no “pecado contra o Espírito Santo” (M t I2 .3 I).Q ue tipos de 
pecados são esses para os quais são atribuídos graus de culpa? N a  realidade, 
existem pecados perdoáveis e os pecados não perdoáveis, ou seja, pecados que 
são para a morte e pecados que não são para a morte.

Em I João 5.16,17 está escrito:

Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não épara a morte, orará, e Deus dará 
a vida àqueles que não pecarem para morte. Há pecado para morte, e por esse não 
digo que ore. Toda iniqüidade épecado,e há pecado que não é para morte.

Percebe-se que há um contraste entre o pecado para a morte e o que não é para 
a morte. H á quem diga que o pecado para morte é aquele que, sendo extremamente 
grave, conduz inevitavelmente à morte eterna; e que o pecado que não é para a morte 
seria o pecado venial; ou seja, o menos grave. São idéias sem suporte bíblico.

Outros afirmam que esse texto refere-se a “pecados intencionais ou não”, sendo 
o último o pecado perdoável, e o primeiro, não (N m  15.22-30). Naturalmente, 
o sentido da palavra “morte” no contexto dessa passagem refere-se à morte física, 
e isso se torna claro quando o autor aconselha a orar para que tenha vida, e diz, 
literalmente: “orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para morte”.

Ora, a Bíblia afirma que toda iniqüidade é pecado ( I  Jo 5·. 17). Portanto, 
distinguir e graduar os tipos de pecados é impraticável. E bem verdade que, 
em I Coríntios 11.30, Paulo fala de um tipo de juízo que afeta o crente que 
peca até ao ponto de Deus aplicar-lhe disciplina. Mas a morte física, aqui, não 
significa morte eterna ou punição final, e sim morte que não é final.
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Nessa esfera, poderíamos apontar os pecados de ignorância e pecados de 
conhecimento, como cita Strong:11 pecados da carne (G1 5.19-21); o pecado de 
blasfêmia contra o Espírito Santo (M t 12.31,32).

Strong escreveu:

... 0 pecado contra 0 Espírito Santo não deve ser considerado como um simples ato 
isolado·, mas também como 0 sintoma exterior de um coração tão radical e irreversível 
contra Deus que nenhuma força que Deus possa consistentemente usar 0 poupará.
Tal pecado, portanto, só pode ser 0 clímax de um longo curso de endurecimento de 
si mesmo e depravação de si mesmo.12

Em relação ao episódio da blasfêmia dos fariseus contra Jesus entendemos que 
o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo refere-se, no ensino do Mestre, à 
atribuição voluntária e consciente de seus adversários de que a obra que Ele fazia 
era demoníaca. Tratava-se de uma rejeição presunçosa daquela casta religiosa à 
pessoa de Jesus e a atribuição de ação demoníaca à obra do Espírito Santo.

R e a l i d a d e  d a  a ç ã o  d o  p e c a d o

Conseqüências do pecado no mundo. Indiscutivelmente, o pecado trouxe graves 
conseqüências ao Universo, especialmente á vida na Terra. A Bíblia faz várias 
declarações a respeito da universalidade do pecado. Por exemplo, temos no Antigo 
Testamento alguns exemplos, tais como: “não há homem que não peque” ( I Rs 
8.46); “porque à tua vista não há justo nenhum vivente” (SI 143.2).

Paulo, em Romanos, disse: “Não há um justo, nenhum sequer; não há quem 
faça o bem, nenhum sequer” (Rm  3.10-12); “pois todos pecaram e carecem da 
gloria de Deus” (Rm  3.23). O  apóstolo João também disse: “Se dissermos que 
não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está 
em nós” ( I  Jo 1.8).

A escolha preferencial do “eu” em detrimento de Deus. O  pecado de Adão e Eva 
foi uma escolha feita por ambos, uma escolha preferencial do “eu”, em de- 
trimento de Deus como objeto do sentimento e fim principal de suas vidas. 
Preferiram atender aos ímpetos do seu ego a fazer de Deus o centro de suas 
vidas. Renderam-se incondicionalmente ao seu ego em prejuízo do projeto do 
Criador para suas vidas.

O  Dr. E.G. Robinson, citado por Berkhof,13 escreveu que “enquanto o pecado 
como estado é dessemelhança em relação a Deus, como princípio é oposição 
a Deus, e como ato é transgressão à lei de Deus”. Portanto, entendemos que
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o pecado não é, meramente, algo de fora (ou externo), tampouco é o fruto de 
coação vmda de fora, mas “é uma depravação dos sentimentos e uma perversão 
da vontade, que constitui caráter íntimo do homem”.14 A realidade do pecado 
traz as conseqüências inevitáveis que são a culpa e o castigo.

A HEREDITARIEDADE DO PECADO

Como um ato de pecado individual afetou a todos? A  Bíblia tem a resposta cabal desta 
questão. Paulo, em Romanos disse “que todos pecaram” (R m  3.23) e dá a idéia 
de que todos os seres humanos participaram da transgressão de Adão; e, como 
indivíduos, tornaram-se pecadores. Ele explica os efeitos do pecado de Adão: 
“Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, 
assim também a morte passou a todos os homens” (Rm  5.12).

Paulo não estava falando de pecados factuais, do dia-a-dia, mas da herança 
do pecado. A morte, como punição do pecado, tem um caráter universal, porque 
“a morte passou a todos os homens”. Por causa do pecado de Adão, todos os 
seus descendentes tomaram-se pecadores e culpados. Porém, Deus providenciou 
a nossa expiação —  nas palavras de Paulo —  outra vez: “Mas Cristo morreu por 
nós, sendo nós ainda pecadores” (Rm 5.8).

Portanto, o pecado é hereditário. A sua universalidade deve-se à corrupção 
da natureza humana. E a Palavra de Deus afirma que o primeiro homem violou 
a vontade expressa de Deus, e, por conseqüência, toda a vida humana se corrom- 
peu. Inevitavelmente, quando o homem se depara com a idade da consciência 
moral, está tão identificado com os maus impulsos existentes dentro de si que 
precisará esforçar-se para manter o equilíbrio moral e espiritual de sua vida.

Não se trata meramente de um impulso momentâneo da sua vontade, mas é 
algo implícito na sua natureza pecaminosa, que é sinistro e obscuro. A tendência 
má que se revela numa criança se percebe na semente dessa tendência má. Nesse 
sentido, toda criança é pecadora, conquanto não tenha culpa pessoal. Não po- 
demos cobrar responsabilidade pessoal de uma criança recém-nascida.

A Bíblia e a consciência moral dão testemunho da responsabilidade que temos 
de nossa vida, apesar da natureza que temos herdado. N a  verdade, a herança do 
pecado se constituí numa condição de vida, para a qual precisamos da graça sal- 
vadora de Cristo para dominá-la. Por isso, mesmo como pecadores regenerados 
pelo Espírito Santo precisamos negar-nos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e 
sermos crucificados com Cristo (G1 2.20).

Todo ser humano nasce com uma natureza corrompida. Todos os atos pecaminosos das 
pessoas são frutos de sua natureza pecaminosa. Ora, o que se entende por natureza
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no contexto desse estudo? Ê aquilo que é inato em cada pessoa, isto é, nasce com ela. 
Jesus, disse, certa feita aos seus discípulos que “não há árvore boa que dê mau fruto... 
o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal” (Lc 6.43-45).

Portanto, não há criatura humana neste mundo que não tenha nascido com 
uma “natureza corrompida”. E algo que faz parte do seu ser e é subjacente à sua 
própria consciência. Por isso, toda criatura constitui-se pecadora diante de Deus, 
visto que o pecado em si é herança comum de todas as criaturas sobre a terra.

O  salmista Davi declarou que fora formado em iniqüidade e concebido em 
pecado (SI 51.5). N a verdade, com isso, confessou não o pecado de sua mãe, e 
sim o seu próprio pecado, e que esse estado —  entendeu ele —  vinha desde o 
momento de sua concepção.

A natureza corrompida e congênita de toda criatura humana. O  apóstolo Paulo usou 
uma expressão forte em Efésios, a qual merece a nossa apreciação: “éramos por 
natureza filhos da ira” (2.3). A expressão “filhos da ira” denota o estado de 
condenação por causa da herança do pecado que todos recebemos de nossos pais 
(Adão e Eva). Entende-se por “natureza” algo inato e original distinto daquilo 
que se adquire posteriormente.15

Sem dúvida, o apóstolo coloca o texto no passado com o verbo “éramos”, 
para indicar que, ao sermos regenerados pelo Espírito Santo, fomos agraciados 
pela graça de Deus. A criança é despida de consciência moral, mas congenita- 
mente possui a natureza pecaminosa herdada. Por isso, a morte é a penalidade 
global que afeta todas as pessoas e, inevitavelmente, afeta as crianças, haja vista 
elas morrerem como todos os demais seres.

As crianças estão colocadas num estado de pecado e, por isso, necessitam de rege- 
neração e salvação através de Jesus Cristo. Naturalmente, elas são objeto de salvação 
pela graça de Cristo, que as salva, independentemente da consciência moral. Contudo, 
a condição dos adultos é diferente da das crianças. O  adulto precisa de fé pessoal para 
ser salvo, e a Bíblia declara que Cristo morreu por todos (2 Co 5.15).

N o  Juízo Final, as pessoas serão julgadas mediante o teste da conduta pessoal, 
enquanto as crianças, mesmo tendo uma tendência para mal, são incapazes de trans- 
gressão pessoal; por isso, cremos que elas estarão entre os salvos (M t 25.45,46).

Adão depois da Queda. Já dissemos anteriormente que Adão e Eva, quando peca- 
ram, perderam o direito do primeiro estado de santidade em que foram criados 
e vieram a ser objeto de várias mudanças negativas transcendentais.

I )  O  casal submeteu-se ao domínio da morte espiritual. A penalidade 
declarada por Deus antes da Queda foi: “porque no dia em que dela comeres, 
certamente morrerás” (Gn 2.17). Imediatamente ao ato pessoal do pecado, Adão 
e Eva tiveram a sentença cumprida. Não só se tornaram culpados e submissos à
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pena do pecado com a limitação da vida física e a morte física posteriormente, 
mas imediatamente ficaram sob a égide da morte espiritual, perdendo a comunhão 
livre que tinham com Deus, separando-se da relação com Ele.

2) O  juízo de Deus veio também sobre Satanás e a serpente usada por ele 
(Gn 3.14). O  Criador predisse, então, o futuro conflito entre Cristo e o 
Diabo, conforme Gênesis 3.15: “E  porei inimizade entre ti e a mulher e 
entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás 
o calcanhar”.

A semente da mulher foi Jesus Cristo, que, sendo o Filho de Deus, fez-se 
homem, para identificar-se com os homens, e foi ferido no Calvário. Jesus mor- 
reu na cruz, mas não foi retido na sepultura e na morte. Pelo contrário, pelo 
Espírito Santo foi ressuscitado e venceu a morte e o próprio Diabo. Ele morreu 
por toda a humanidade; além disso, anulou a sentença da morte eterna aos que 
o aceitarem como Salvador e Senhor.

3) Deus proferiu um juízo específico sobre a mulher, Eva, a qual experimen- 
taria a dor ao dar a luz seus filhos e seria submissa ao seu marido (Gn 
3.16). Quarto, uma maldição especial caiu sobre o homem, Adão, o qual 
teria que lavrar a terra, agora maldita com espinhos e cardos, para obter 
sua subsistência (v. 17).

A terra foi amaldiçoada (Gn 3.17.18) e o efeito do pecado atingiria a vida dos 
descendentes de Adão. Foi expulso do Jardim de Deus e começou a experimentar a 
dor e a luta para sobreviver. O  pior em toda esta maldição foi Adão experimentar 
a morte espiritual e, por isso, perder sua comunhão com o Criador e sofrer a pena 
da morte física.

Três imputações. Como resultado imediato da Queda, todo o gênero humano 
foi atingido. A Bíblia menciona, pelo menos, três imputações decorrentes do 
pecado de Adão:

1) Seu pecado foi imputado à sua posteridade (Rm  5.12-14).
2) Seu pecado foi imputado a Cristo (2 Co 5.21).
3) Deus imputou sua justiça sobre os que crêem em Cristo (Gn 3.15; 15.6; SI 

32.2; Rm  3.22; 4.3,8,21-25; 2 Co 5.21). Nesse sentido, a Bíblia revela que 
se efetuou uma transferência de caráter judicial do pecado do homem 
para Jesus Cristo, que levou sobre a cruz o pecado da humanidade (Is 
53.5; Jo 1.29; I Pe 2.24; 3.18).

Outra verdade, nesse contexto, é o fato de que, de igual modo, Deus efetuou 
a transferência, de caráter judicial, da justiça de Deus para o crente em Cristo (2 
Co 5.21), visto que o único modo de justificação ou aceitação diante de Deus 
era este. Por este ato justificador de Cristo, o crente passa a fazer parte da vida
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organística de Cristo, isto é, do seu corpo e, por conseguinte, participa de tudo 
o que Cristo é.

Torna-se claro, portanto, que a participação dos homens na Queda re- 
sultante do pecado não se efetua quando cometem seus primeiros pecados, 
porque eles nascem sob a égide do pecado, como criaturas caídas, procedentes 
de Adão. Os pecadores não se convertem em pecadores por meio da prática 
de qualquer pecado individual, mas eles pecam imbuídos pela sua própria 
natureza pecaminosa adquirida; por isso, são pecadores.

O significado de estar debaixo do pecado. O texto de Rom anos 3.9 diz, lite- 
ralmente: “Pois quê? Somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, 
pois já demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo 
do pecado”. Q uando Paulo escreveu sobre esse assunto, estava enfrentando 
discussões e polêmicas entre os cristãos convertidos em Roma, cidade que 
reunia judeus e gentios.

Cada qual tentava justificar sua posição diante de Deus. Paulo, então, colo- 
cou ambos na mesma condição e posição, quando disse: “Todos estão debaixo 
do pecado”. Uma vez que pecado é transgressão da lei de Deus, o próprio judeu 
que possuía a lei de Deus foi o primeiro a pecar contra ela.

O  gentio, por outro lado, não tinha a lei de Moisés, mas tinha a lei da 
consciência escrita no coração e não podia justificar-se diante de Deus, tanto 
quanto o judeu. Paulo m ostrou aos Romanos, em 3.10-12, a universalidade 
do pecado; e term inou enunciando o veredicto final de Deus contra o pecado 
em 3.19,20. O  judeu tendo a lei de Moisés não conseguiu justificar-se do pecado 
mediante as obras da lei, e está incluído na universalidade da frase: todos estão 
debaixo do pecado”. O  remédio para o pecado está, não em algum mérito pes- 
soai do pecador, mas no mérito da obra expiatória de Cristo que tira o pecador 
do estado de pecado e o coloca “debaixo da graça salvadora de Deus através de 
Cristo Jesus (Rm  5.1). Vemos, então, que “o pecador é salvo com base meritória, 
mas o mérito é daquEle que foi feito justiça de Deus para ele”.16

O  CASTIGO DO PECADO

Já dissemos que o pecado é tanto um ato como um estado. E um ato por- 
que o homem mesmo preferiu, de seu livre-arbítrio, desobedecer à lei de Deus, 
rebelando-se contra Ele. Porém, o pecado implica um estado pecaminoso porque o 
homem quebrou a comunhão e a relação com o seu Criador, separando-se dEle. 
Inevitavelmente, segue-se à prática do pecado o juízo, ou seja, o castigo positivo 
(Gn 2.17; Rm  6.23).
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O castigo imediato do pecado. Em pontos anteriores já abordamos sobre o castigo sem 
aprofundar a sua importância no contexto da doutrina do pecado. A partir do capítulo
3 de Gênesis, a Bíblia trata da Queda e dos efeitos imediatos do pecado na vida do ho- 
mem. Adão experimentou, de modo imediato, as conseqüências do seu pecado após ter 
desobedecido a Deus. Fugiu da presença de Deus no jardim do Éden (Gn 3.8) levando 
consigo o estigma do pecado e tomando-se culpado aos olhos de Deus.

1) O  pecado desfigurou a imagem divina do homem. Adão não perdeu 
completamente a imagem divina porque em parte permaneceram nele os ele- 
mentos de pessoalidade dessa imagem, na sua alma e no seu espírito. Porém, 
esses elementos da imagem foram desfigurados pelo pecado. Em que consistia 
a imagem original de Deus no homem? O  texto de Gn 1.26,27 diz que o 
homem foi criado à imagem de Deus. “Strong define a pessoalidade, como ima- 
gem natural de Deus e a santidade como imagem moral de Deus. Em relação à 
pessoalidade, o homem foi criado como ser pessoal e isto o distingue dos seres 
irracionais”.17

Trata-se da capacidade do homem para pensar, conhecer a si mesmo e rela- 
cionar-se com o mundo ao seu redor e determinar o seu “eu” quanto ao certo e o 
errado, ao que é justo e o que é injusto (Gn 9.6; I Co 11.7; Tg 3.9). Em relação 
à imagem moral, o homem foi dotado de sentimento, inteligência e vontade que 
o capacita a ter escrúpulos e autodeterminação quanto à justiça e santidade. Esse 
sentido moral da imagem divina no homem revela-se na finalidade da sua criação 
que é a retidão. Diz a Bíblia que “Deus fez o homem reto” (Ec 7.29) e a justiça 
é essencial à sua imagem (Ef 4.24; Cl 3.10). Mas ele a distorceu por seu pecado 
afetando toda a criação e sua descendência (Rm  5.12).

2) O pecado deu origem a um estado pecaminoso que afetou toda a raça humana. Myer 
Pearlman afirmou: “O efeito da Queda arraigou-se tão profundam ente na 
natureza humana, que Adão, como pai da raça humana, transmitiu a seus 
descendentes a tendência ou inclinação para pecar” .18 Neste aspecto toda 
criatura humana é pecadora porque adquiriu a imagem degenerada e decaída 
de seu pai.

Ernesto Naville escreveu: “Não digo que todos sejamos malfeitores manifes- 
tos, mas, sim, afirmo que em cada um dos homens existe o princípio do egoísmo 
que é a natureza do pecado”. Há uma disposição entranhada no interior de cada 
criatura humana para praticar o pecado (E f 2.2,3), e Paulo ensina e atribui a 
universalidade do pecado ao cabeça da raça humana (Rm  5.12).

O  apóstolo Paulo tratou profundamente da doutrina do pecado e ensina que 
os cristãos autênticos, antes de serem alcançados pela graça de Deus, mediante 
a obra expiatória de Cristo, viviam em ofensas e pecados, fazendo a vontade do
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Diabo, da carne e dos pensamentos, e por isso eram considerados “filhos da ira 
divina” (E f 2.3).

Mais uma vez Myer Pearlman esclarece esse assunto:

Esta condição moral da alma é descrita de muitas maneiras: todos pecaram 
(Rm 3.9); todos estão debaixo da maldição (Cl 3.1 0); 0 homem natural é estranho 
às coisas de Deus ( l Co 2.14); 0 coração natural é enganoso eperverso (Jr l 7.9); 
a natureza mental e moral é corrupta (Gn 6.5,12; 8.21; Rm 1,19-21); a 
mente carnal é inimizade contra Deus (Rm S. 7,8); 0 pecador é escravo do pecado 
(Rm 6.1 7; 7.15); é controlado pelo príncipe das potestades do ar (E f 2.2); está 
morto em ofensas e pecados (E f 2.1); éflho da ira (Ef 2.3).19

3) O pecado acarretou punições naturais efísicas na vida do homem. Louis Berkhof diz 
que são “punições naturais e positivas” em que as leis naturais da vida são violadas. 
São punições de ordem física que resultam em doenças, dores e sofrimentos ao 
homem. Não se trata de punições imediatas à qualquer prática de pecado, mas 
se trata daquelas doenças impregnadas na terra, no ar e nas águas. Essas punições 
naturais resultam da “maldição do pecado” no nosso planeta.

A promessa de cura e redenção da Terra e do homem provém da pessoa de Jesus, 
o Filho de Deus, que se fez carne, habitou entre nós, para expiar a culpa do pecado 
dos homens (Gn 3.15; Is 53.4,5; Rm  5.21). Os sofrimentos da vida tomaram-se 
realidade na vida cotidiana do homem, como resultado da penalidade do pecado.

Seu corpo físico tomou-se presa de doenças e fraquezas provocando mal-estar 
e desconforto. Sua vida mental e emocional ficou sujeita a angustias, tristezas, 
paixões sem domínio e desejos conflitantes.Sua vontade perdeu a capacidade de 
escolha, e conforme disse Paulo, toda a criação ficou sujeita à vaidade e escravidão 
(Rm  8.20). De certo modo, nosso sofrimento físico nos dá, pela morte física, a 
esperança de obtermos, um dia, corpos transformados e espirituais.

4) O pecado gerou um contínuo conflito moral e espiritual entre corpo e alma de cada criatura 
humana. Tão logo o homem pecou, entranhou-se em seu ser um conflito entre sua 
natureza superior, expressa por alma e espírito, e sua natureza inferior, manifesta 
através do corpo. O  homem se encontrou dividido em si mesmo, e sua natureza 
física e inferior, tornou-se frágil e subjugada aos poderes do pecado (Rm 7.24).

O  grande pregador Charles H. Spurgeon falou em uma de suas pregações que “o 
mar todo fora do navio não causa dano enquanto a água não penetra nele e enche- 
lhe o porão”. Aprendemos com esse ensino de Spurgeon que o perigo está dentro 
de nós mesmos. E interno e na linguagem metafórica da Bíblia esse perigo chama-se 
coração, que é, de fato, o nosso maior inimigo, porque nos engana. A síntese dessa 
idéia é que devemos ter o coração sob controle para que ele não nos engane.
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Nesse fato está a questão da tentação. Ela em si mesma não se constitui 
pecado, mas ela pode se tornar em ocasião para o pecado. O  Novo Testamento, 
especialmente, fala constantemente sobre “carne e espírito” como opostos um 
ao outro (G1 5.13,24; M t 26-41). Esse conflito envolve a totalidade da pessoa, 
porque a “carne” mduz a volta ao domínio do pecado,no caso do cristão. Porém, 
o cristão fortalece o seu espírito para vencer a carne e estar submisso ao senhorio 
de Cristo Jesus e do Espírito Santo (G1 5.16; Rm  8.4-14).

5) O pecado despertou a consciência do homem. Diz o texto literalmente: “Então, foram 
abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de 
figueira, e fizeram para si aventais” (Gn 3.7). N a  verdade, quando os seus olhos 
foram abertos, os olhos de suas almas, olhos do interior, uma forte convicção de 
que haviam desobedecido a Deus lhes sobreveio. Quando já era demasiado tarde, 
compreenderam a loucura de haver comido do fruto proibido por Deus.

A lei moral de suas consciências deu o sinal quando descobriram que estavam 
nus. Esta consciência de nudez os fez perceber que haviam perdido todas as honras 
e encantos da vida no paraíso que Deus havia feito para eles. Outrossim, ficaram 
envergonhados, porque se viram frente ao desprezo e à perda da comunhão com 
o Criador. Ficaram totalmente indefesos, porque, a partir da Queda, estavam 
sós, sem a presença do Criador.

6) O pecado trouxe ao homem a punição da morte física. Paulo declarou que por 
um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a m orte” (Rm  5.12). A 
palavra “m orte”, thanatos (gr.), significa separação das partes física e espiritual 
do ser humano. Indiscutivelmente, a separação de corpo e alma faz parte da pe- 
nalidade imediata do pecado. A Bíblia diz que “o salário do pecado é a m orte” 
(Rm  6.23).

Pelágio e seus discípulos ensinaram que a morte física fazia parte do primeiro 
estado do homem antes do pecado e que ele fora criado como um ser mortal. 
Naturalmente, esse conceito errôneo foi rejeitado através da história. A igreja 
adotou uma posição definida quanto a questão da morte, a saber, que a morte 
sempre se constituiu uma penalidade do pecado.

O castigo disciplinador. Os teólogos procuram fazer distinção entre castigo·, punição 
e pena e, sem dúvida, há certa distinção que deve merecer a nossa apreciação. 
Entretanto, preferi usar o termo castigo com abrangência ao modo de tratamento 
de Deus quanto aos pecados cotidianos dos cristãos e quanto aos pecados que 
implicam o tratamento final de Deus.

Nesse ponto, especialmente, o castigo disciplinador relaciona-se com o com- 
portamento do cristão, e objetiva corrigi-lo e repreendê-lo, a fim de que não se 
perca. A doutrina no que tange a esse tipo de castigo revela que é possível até
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mesmo morte prematura do cristão como modo de disciplina divina e a salvação 
da alma ( I  Co 11.30-32). O  autor da Carta aos Hebreus faz uma distinção entre 
filhos e bastardos (H b 12.6-8). Neste texto Deus se mostra como “Pai amoroso 
que corrige os filhos”; por isso, a correção tem sentido disciplinador.

Quando o escritor emprega o termo “bastardo”, faz isso para distingui-lo 
do filho verdadeiro de Deus, aquele que aceita a correção do Pai (v.8). Chafer 
escreveu, em sua Teologia Sistemática, que “a disciplina, numa forma ou outra, é 
a experiência universal de todos os que são salvos; o ramo que produz fruto é 
podado, para que produza mais fruto ainda (Jo 15.12)”.20

O castigo (a pena) final do pecado. Se morte física significa separação de corpo e 
alma e é parte da pena do pecado, entendemos que, de modo nenhum, a morte 
física venha significar a penalidade final. Nas Escrituras a palavra morte é fre- 
qüentemente usada com sentido moral e espiritual. Isto significa que a verdadeira 
vida da alma e do espírito, é a relação com a presença de Deus. Portanto, a pena 
divina contra o pecado do homem no Eden foi a separação da comunhão com 
o Criador.

A morte espiritual tem dois sentidos especiais: um sentido é negativo e o 
outro é positivo. Em relação à vida cristã, todo verdadeiro crente está morto para
o pecado, porque a pena do pecado foi cancelada e ele está livre do domínio do 
pecado (R m  6.14). Trata-se da separação da vida de pecado depois que se aceita 
a Cristo e é expiado por Ele. Porém, em relação ao futuro, o crente terá a vida 
eterna, isto é, terá a redenção plena do corpo do pecado (Ap 2 1.27; 2 2 .15).

Porém, o sentido negativo de morte espiritual refere-se à morte no pecado. O 
crente está morto para o pecado, mas o ímpio está morto espiritualmente no 
pecado. Significa que o pecador vive um estado de vida separado de Deus e de 
sua comunhão. Significa estar “debaixo do pecado” e estar sob o seu domínio 
(E f  2.1,5). O  efeito desses dois sentidos é presente e temporal. O  pecador sem 
Deus, no presente, está numa condição temporal de ex-comunhão com Deus, 
mas pela graça de Deus poderá sair desse estado e morrer para o pecado (E f 
4.18; Gn 2.17).

A punição final do pecado é a morte eterna, ou seja, o juízo final contra o 
pecado (H b  9.27). A morte eterna é a culminância e complementação da mor- 
te espiritual. D iz respeito à repugnância da santidade divina que requer justiça 
contra o pecado e contra o pecador impenitente. Significa a retribuição positiva 
de um Deus pessoal, tanto sobre o corpo como sobre a sua alma e espírito (M t 
10.28; 2 Ts 1.9; H b  10.31; Ap 14.11).

Existem algumas teorias que tentam anular a doutrina bíblica da morte eterna, 
como castigo final do pecado. O  universalismo ensina que Deus é bom demais
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para excluir alguém da sua presença no Céu, pois Jesus morreu por todos; por 
isso, ao final, todos serão salvos. O  restauracionismo é outra idéia equivocada 
e antibíblica, porque ensina que Deus vai restaurar todas as coisas ao final da 
história da humanidade, quando então todos serão salvos.

A idéia do purgatório, ensinada pela igreja romana, de que o purgatório é 
um período probatório pelo qual, entre a morte e a ressurreição, os pecadores 
que morreram serão provados e poderão se recuperar e se livrar da pena final de 
seus pecados. Por último, a teoria da aniquilação ensina que, ao final de tudo, 
no juízo, todos os ímpios serão aniquilados; isto é, extinguidos, como quem 
extingue uma folha de papel no fogo que vira cinza. Interpretam erradamente 2 
Tessalonicenses 1.9; substituem a palavra “aniquilar” por “extinguir”. O  sentido 
bíblico de “aniquilar” é “banir” da presença de Deus.

Portanto, morte eterna é a eterna separação (banimento) da presença de Deus 
e a impossibilidade de arrependimento e salvação. Os ímpios são constituídos 
por aquelas pessoas que rejeitaram conscientemente a graça de Deus e, por isso, 
depois da morte física, serão ressuscitados e comparecerão diante do Grande 
Trono Branco do Juízo de Deus e receberão a justa retribuição dos seus pecados 
com a morte eterna, sendo lançados no Geena, isto é, o "lago de fogo eterno” 
(Ap 20.14,15; M t 5.22,29,30; 10.26; 23.14,15,33).

Existe uma distinção entre a primeira e a segunda morte. A primeira é física; 
morre-se uma só vez (H b 9.27); é temporal e para todas as pessoas no mundo: 
justos e injustos. A “segunda” morte é espiritual e eterna; a “segunda” tem um 
sentido moral, porque todos quantos irão passar por ela saberão e terão “cons- 
ciência” depois da primeira morte (At 24.15).

Uma das grandes verdades acerca do castigo do pecado é que a justiça de Deus 
o exige afim que ninguém o acuse de injustiça. Pelo contrário, Ele é o Senhor 
que pratica a misericórdia, juízo e justiça na terra (Jr 9.24).

A questão do pecado encontra resposta e solução quando encontramos na 
Bíblia a declaração de Paulo de que Deus propôs Jesus Cristo como propiciação 
pelo seu sangue, para receber toda a carga da ira de Deus contra o pecado (Rm  
3.25; 2 Co 5.21; G1 3.13). Significa que a cruz foi o meio pelo qual Deus castiga 
o pecado. O  próprio Deus, perfeito em justiça, tornou possível a expiação dos 
pecados por aquele que se fez nosso justificador perfeito (Rm  3.26).
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1 ) 0  que é o pecado?
2) Como o pecado se manifesta?
3) Como o pecado entrou no mundo?
4) Cite três termos originais do Antigo Testamento por meio 

dos quais se descreve o pecado e defina cada um  deles.
5) Cite três termos originais para pecado no N ovo Testa- 

mento e defina-os.
6) Qual vocábulo grego é empregado com o sentido de “des- 

vio”, “violação” e “transgressão” nas páginas do Novo 
T  estamento?

7) H á diferenças entre “imagem” e “semelhança”? Se existem, 
quais são elas?

8) A Queda distorceu a imagem original do ser humano? Se 
sim, em que sentido? Se não, por quê?

9) Cite três teorias filosóficas contrárias ao que a Palavra de 
Deus diz sobre o pecado.

10) Como John Wesley, o pai do metodismo, definiu o

11) Discorra sobre as entradas do pecado no Universo e no 
mundo. H á diferença? Por quê?

12) Qual é o conceito exato de pecado original?
13) O  que significa a expressão “pecado factual”?
14) Qual é a diferença entre os pecados venial e mortal?
15) Que relação tem a culpa com a lei moral de Deus?
16) Discorra sobre as conseqüências do pecado no mundo.
17) Assinale a alternativa correta:

a) Todo ser humano nasce com a sua natureza corrompida, 
h) Só Adão teve a sua natureza corrompida; os demais seres humanos 

são punidos tão-somente por causa dele.
c) Todo ser humano nascido antes de Cristo teve a sua natureza 

corrompida.
d) Os que viveram e vivem depois de Cristo possuem uma natureza 

purat longe do pecado.
e) Nenhuma das anteriores.

18) Como resultado imediato da Queda, todo o gênero humano 
foi atingido. A Bíblia menciona, pelo menos, três imputa- 
ções decorrentes do pecado de Adão. Quais são elas?Q

u
e

s
t

õ
e

s
 

p
a

r
a

 
r

e
v

i
s

ã
o

 
d

a
 

m
a

t
é

r
i

a



T e o l o g ia  S ist e m á t ic a  P e n t e c o s t a l330

19) De acordo com Myer Pearlman:
aj Adão transmitiu a seus descendentes a tendência m inclinação para pecar.
b) Adão transmitiu apenas a seus descendentes mais próximos a tendência

ou inclinação para pecar.
c) Adão não transmitiu a ninguém a tendência ou inclinação para pecar.
d) Nenhuma das anteriores.

20) Qual é o sentido bíblico do termo “aniquilar” em 2Tes- 
salonicenses 1.9?
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S 0 T E R I0 L 0 G IA -----A D 0U TR IN A  DA SALVAÇÃO

tântonlô



m Tito 3.5, está escrito: “segundo a sua misericórdia nos salvou”. O  verbo 
está no pretérito: “nos salvou”. Isso nos leva a refletir sobre a certeza dessa 

gloriosa salvação em Cristo Jesus. Somos salvos mesmo? Temos visto casos de 
crentes antigos que descobrem, para a surpresa de muitos, que ainda não eram 
salvos segundo o evangelho!

Por que as igrejas de Efeso e Corinto eram tão diferentes? Aos coríntios 
disse Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: “Vigiai justamente e não pequeis; 
porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus; digo-o para vergonha 
vossa” ( I  Co 15.34). Apenas fazer parte de uma congregação formada por 
salvos não significa ser salvo!

A salvação não é coletiva, e sim individual. Vemos que, no passado, entre 
o povo de Deus viveu um povo denominado o “vulgo” (N m  11.4; Ex 12.38). 
Esse “vulgo” não era convertido e tornou-se em Israel uma perturbação, uma 
fonte de fraquezas, de desobediência, de rebeldia e de pecado. Em Lucas 15.8 
Jesus contou uma parábola acerca de uma moeda perdida dentro de casa. E 
no livro de Ezequiel menciona-se uma ovelha “perdida” dentro do rebanho 
(34.4b). O  leitor tem plena convicção da parte de Deus de que está salvo 
mesmo? Por Cristo, segundo “o evangelho da vossa salvação”? (E f  1.3; Rm
1.16,17; T t  3.5).
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Em Lucas 9.23, Jesus disse: “E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, 
negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me”. Observe a parte 
final do versículo: "e siga-me”. O  que significa isso? È perseverar em seguir ao 
Senhor Jesus; é persistir em seguir aos passos dEle. Enfim, implica ser um dos 
seus discípulos. N a aludida referência, Jesus não falou primeiramente de “vir a 
m im”, mas “vir após mim”.

O  que é ser um discípulo dEle segundo o evangelho? Consideremos o texto 
de Lucas 14.26,27,33:

Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e 
irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
E  qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu 
discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não 
pode ser meu discípulo.

Como vemos no texto acima, o Senhor Jesus aplica um tríplice teste pelo 
qual se confirma um verdadeiro discípulo. Por três vezes, o Mestre disse: “não 
pode ser meu discípulo”. Somos —  eu e o leitor —  de fato discípulos de Jesus, ou 
apenas pensamos que o somos?

O  QUE É SALVAÇÃO

O  que é a salvação em Cristo? A palavra “salvação” é de profundo significado 
e de infinito alcance. Muitos têm uma concepção muito pobre da inefável salvação 
consumada por Jesus, o que às vezes reflete numa vida espiritual descuidada e 
negligente, em que falta aquele amor ardente e total por Jesus e a busca constante 
de sua comunhão.

Salvação é uma milagrosa transformação espiritual, operada na alma e na 
vida —  no caráter —  de toda a pessoa que, pela fé, recebe Jesus Cristo como 
seu único Salvador pessoal (E f 2.8,9; 2 Co 5.17; Jo 1.12; 3.5). Observe as afir- 
mações bíblicas “é nova criatura” (conversão) e “tudo se fez novo” (nova vida, 
novo e íntegro caráter).

N ão se trata apenas de livramento da condenação do inferno; a salvação 
abarca todos os atos e processos redentores, bem como transformadores da parte 
de Deus para com o ser humano e o mundo (isto é, a criação), através de Jesus 
Cristo, nesta vida e na outra (Rm  I3 .I  I; H b  7.25; 2 Co 3.18; E f 3.19).

Pessoalmente —  isto é, em relação à pessoa — , a salvação que Cristo realiza 
abrange: a regeneração espiritual do crente, aqui e agora (T t 3.5; 2 Co 3.18); a
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redenção do corpo do crente, no futuro (Rm  8.23; I Co 15.44); e a glorificação 
integral do crente, também no futuro (Cl 3.4; E f  5.27).

Como receber a salvação. H á três passos necessários para um pecador receber a 
gloriosa salvação em Cristo. Primeiro, reconhecer mediante o evangelho que é 
pecador (Rm  3.23). Segundo, confiar em Jesus como o seu Salvador (At 16.31). 
Terceiro, confessar que o Senhor Jesus é o seu Salvador pessoal, “Visto que... 
com a boca se faz confissão para a salvação” (Rm  10.10).

A obediência honesta do pecador movido por Deus a esses três passos resultará 
na sua salvação, operando o Espírito Santo e a Palavra. Isso não falha; não se trata 
de uma mera teoria; é a verdade de Deus sobre a salvação do pecador, revelada 
aos homens segundo a infalível Palavra de Deus e o testemunho da infinitude de 
salvos em Cristo por toda parte.

Pleno conceito e convicção de salvação. Vemos em Hebreus 2.3 uma cristalina 
verdade sobre a salvação: “... uma tão grande salvação”. O  que denota esta 
expressão? Ela diz respeito às riquezas imensuráveis da salvação; às bênçãos 
subseqüentes a ela; à eternidade infinita dela; ao seu alcance imensurável; e à 
sua sublimidade.

Se todos os crentes tivessem uma plena visão da salvação; se pudessem ver 
plenamente ao longe a tão grande salvação que receberam, com certeza teriam 
atitudes diferentes no seu dia-a-dia. Teríamos tanto regozijo, tanta motivação, 
tanto entusiasmo, tanta convicção, tanto anseio e enlevo pelo céu, que não haveria 
na Terra um só salvo descontente, descuidado, negligente e embaraçado com as 
coisas desta vida e deste mundo!

Ademais, teríamos uma tão profunda compreensão do que é o céu —  e, por 
isso, teríamos tanto desejo de ir para lá — , que o Diabo não teria na igreja um só 
fã, um só admirador de suas coisas, um só aliado. Mas, há crentes que admiram 
e gostam das coisas do Maligno e se aliam a ele. Por mais que não admitam, 
pelo fato de não atentarem para a “tão grande salvação”, tornam-se vulneráveis 
às investidas do Tentador.

Visão atrofiada da salvação. Inúmeros crentes, por terem uma visão atrofiada da 
salvação em Cristo, levam uma vida comprometida com o mundo, descuidada, 
negligente, sem amor, sem dedicação, sem ideal, sem uma busca constante da face 
do Senhor. Quais devem ser os passos normais de uma vida salva:

1) Regeneração espiritual;
2) Plenitude do Espírito Santo;
3) Maturidade espiritual;
4) Dedicação ao Senhor no seu trabalho.
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Necessidade e importância do estudo da Soteriologia. A experiência da salvação deve 
ser seguida de um maior conhecimento da salvação (I Tm 2.4b). Isso constitui 
o alicerce da vida cristã. A Palavra de Deus, em Hebreus 5.12-14, enfatiza a 
importância de buscarmos esse maior conhecimento da salvação:

Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a 
ensinar quais sejam 05 primeiros rudimentos das palavras de Deus; e vos baveis 
feito tais que necessitais de kite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que 
ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque ê 
menino. Mas 0 mantimento sólido épara ospefeitos, os quais, em razão do costume, 
têm os sentidos exercitados para discernir tanto 0 bem como 0 mal.

Bênçãos gloriosas decorrem da salvação, e fazem parte dela. E primeiramente 
porque somos salvos que experimentamos o batismo com o Espírito Santo, os dons 
espirituais, o amadurecimento na fé, a chamada para o ministério evangélico, etc.

Muitos crentes —  e até obreiros! — , em vez de sempre priorizaram o estudo 
da Escatologia (uma doutrina importante, é verdade, inclusive parte integrante 
deste tratado teológico), deveriam primeiro estudar Soteriologia, isto é, as dou- 
trinas da nossa gloriosa salvação em Cristo.

H á várias passagens das Santas Escrituras que mostram o quanto é impor- 
tante na vida cristã e na obra do Senhor em geral, inclusive na evangelização, o 
conhecimento genuinamente bíblico da salvação. Em Efésios 6.17 mencionam-se 
de início o capacete da salvação e a espada do Espírito.

Quando o apóstolo discorreu sobre a armadura do cristão, e mencionou 
o capacete —  o qual cobria totalmente a cabeça, protegendo-a —  enfatizou a 
plenitude do conhecimento e da experiência da salvação. Assim como o capace- 
te protegia (e protege) a cabeça, o conhecimento bíblico da salvação em nossa 
mente é qual capacete espiritual, como forma de proteção da nossa salvação, das 
investidas mentais de Satanás, dos seus emissários, dos falsos mestres, da mídia 
corrompida, da literatura nociva, etc.

Em Lucas 1.77 está escrito: “para dar ao seu povo conhecimento da salvação, 
na remissão dos seus pecados”. Observe que, aqui, a ênfase recaí primeiramente 
no “conhecimento da salvação”, e não no “sentimento da salvação”. E, pois, 
uma necessidade conhecer e prosseguir em conhecer a salvação.

A Epístola de João trata desse assunto —  a sua mensagem aos salvos é: “sa- 
bemos”, “conhecemos”. Em Salmos 46.10 e 100.3, está escrito: “Sabei”, e não 
“Senti”. E Jó, em meio a muitas lutas, bradou: “Eu sei que o meu Redentor vive” 
(Jó 19.25). Quando compararmos Hebreus 8.10 com 10.16, vemos que essas
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passagens mostram que a lei divina deve estar primeiro na mente do crente e depois 
no seu coração:

Porque este é 0 concerto quer depois daqueles dias, farei com a casa de Israeldiz 
0 Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei; 
e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Este é 0 concerto que farei com 
eles depois daqueles dias, diz 0 Senhor: Porei as minhas leis em seu coração e as 
escreverei em seus entendimentos...

Em Apocalipse 12.3, o Diabo é simbolizado no dragão com sete cabeças —  o 
que indica plenitude de astúcia, engano, cilada, maquinações. Isso denota que o 
príncipe das trevas sempre investirá contra a nossa mente, como mencionamos 
acima, procurando incutir nela dúvidas quanto à gloriosa salvação.

Ao tentar Jesus no deserto, o Diabo procurou lançar dúvidas na sua mente: 
“Se tu és o Filho de Deus” (M t 4.3,6). Por que o Inimigo não logrou êxito? 
Porque o Filho de Deus tinha as leis de Deus na mente e no coração, o que ficou 
evidente em suas três citações das Escrituras, todas antecedidas da expressão 
“Está escrito” (vv.4,7,I0).

O valor da sã doutrina. Neste estudo sobre a Soteriologia devemos ter em mente 
que estamos tomando como base a sã doutrina (T t 2.1). E da palavra “sã” (gr. 
hygiaino) que vem o tão empregado termo “higiene”, o qual denota higidez, saúde. 
A doutrina (ou a soma das doutrinas) quanto à salvação deve ser, portanto, isenta 
de falsificação e contaminação.

Nesses últimos dias, seitas e doutrinas falsas vêm contaminando as doutrinas 
bíblicas da salvação em Cristo. Falsos mestres, falsificadores da Palavra de Deus, 
têm ingressado nas igrejas, inclusive doutores (2T m  4.3; 3.1-5; 2 Pe 2.1), torcendo as 
Escrituras. E, quanto à Soteriologia, isso ocorre principalmente quanto à eleição do 
povo de Deus, a predestinação e o livre-arbítrio, como veremos mais adiante.

Em que consiste a salvação. È importante, antes de avançarmos, respondermos a 
algumas perguntas. Em que consiste a salvação para o caro leitor? N o  seu passado 
na fé? O u seja, apenas livramento da condenação do pecado? N o  seu presente na 
fé? Quer dizer, apenas livramento do poder do pecado? O u no seu futuro na fé? 
Isto é, apenas livramento da presença do pecado?

N a verdade, a salvação consiste na resposta afirmativa a todas as três perguntas 
mencionadas. A nossa “grande salvação” em Cristo nos livra: da condenação, que 
outrora era uma realidade; do poder do pecado, pois hoje ele não tem domínio sobre 
nós, se é que não “andamos segundo a carne, mas segundo o espírito” (Rm  8.1b); 
e da presença do pecado, haja vista a nossa glorificação futura.
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O que não é salvação. É importante, ainda nessa introdução à Soteriologia, 
apresentar algumas definições do que não é a salvação em Cristo:

1) Apenas ter uma religião com o nome de cristã. O  que dizer dos seguidores 
do mormonismo, cujo nome da igreja é Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias. São eles salvos por seguirem a uma religião “cristã”?

2) Apenas freqüentar ou tornar-se membro de uma igreja local. Uma coisa 
é pertencer a uma igreja, e outra é pertencer à Igreja.

3) Apenas ter e ler a Bíblia. Isso os católicos romanos fazem!
4) Apenas professar um credo religioso. Ser salvo é muito mais que adotar, 

seguir, abraçar dogmas.
5) Apenas praticar a “regra áurea” de Mateus 7.12. Boas obras não salvam 

ninguém (E f 2.8,9).
6) Apenas aspergir um infante com “água benta”. Afinal, dependendo da 

idade da criança, sequer tem a capacidade de crer para a salvação (M c 16.16a;
Rm  10.9).

7) Apenas batizar um adulto ou uma criança. Batismo não salva, mas destina- 
se a quem já é salvo (M c 16.16b).

8) Apenas “confirmar” um  adepto da sua confissão religiosa.
9) Apenas participar da Ceia do Senhor, ou da Eucaristia.

10) Apenas ter um irrepreensível código de conduta, bom testemunho, 
porte.

11) Apenas praticar sempre boas obras.

O que é salvação. Ê tudo o que Jesus realizou e ensinou para levar uma raça 
pecadora à comunhão com um Deus santo. Trata-se da redenção do ser humano 
do poder do pecado (I  Pe 1.18,19). Ê, ainda, a libertação do cativeiro espiritual 
(Rm  8.2). E a saída do pecador dentre o poder das trevas do pecado (Cl I .13). 
E, finalmente, é o retorno do exílio espiritual do pecador para Deus (E f 2.13). 
Isso é salvação em resumo.

Como se vê, o homem não pode efetuar a sua salvação, nem ao menos ajudar 
nisso (E f 2.8,9; T t  2 .1 1; Jn 2.9b). Daí ter dito o salmista: “A salvação vem 
do S e n h o r ; sobre o teu povo seja a tua bênção” (S I  3.8). A salvação é pela graça 
de Deus, e não por nosso esforço próprio, conquanto os salvos sejam chamados 
para a prática das boas obras (E f 2.10).

A salvação é chamada de novo nascimento (Jo 3.5) e de ressurreição (Cl 3.1), 
N ão obstante o pecador venha a desejar a “tão grande salvação”, é Jesus 
Cristo quem o ressuscita dentre os mortos no pecado e o faz nascer de novo.
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Afinal, um bebê nada pode fazer para nascer, assim como um  m orto nada 
pode fazer para ressuscitar —  toda ajuda tem de vir de fora.

I n t r o d u ç ã o  à  S o t e r io l o g ia

Soteriologia é em suma o conjunto de doutrinas da salvação. H á pelo menos 
umas vinte doutrinas relacionadas com a nossa gloriosa salvação em Cristo. 
Discorremos de m odo resumido sobre as doutrinas da salvação, a saber:

1) A doutrina do pecado (Rm  3.23; 5.12,20), pois o pecado é a causa da 
perdição da humanidade.

2) A doutrina da graça de Deus (T t  2 .1 1; 3.4), haja vista ser a graça a sal- 
vação quanto ao seu alcance.

3) A doutrina da expiação pelo sangue (Lv I7 .I  I), uma vez que a expiação 
implica a salvação quanto ao pecado.

4) A doutrina da redenção (E f 1.7), que trata da salvação quanto a libertação 
e resgate do pecador.

5) A doutrina da propiciação (Ex 32.30), que enfatiza a salvação como um 
ato benevolente de Deus.

6) A doutrina da fé salvífica (E f 2.8), que trata do meio requerido por Deus, 
da parte do pecador para a sua salvação.

7) A doutrina do arrependimento (M c 1.14,15), que está intimamente 
ligada à doutrina da fé salvífica.

8) A doutrina da confissão dos pecados (Rm  10.9,10).
9) A doutrina do perdão dos pecados (Cl 3.13).

10) A doutrina da regeneração espiritual ( I  Pe I .3 ;T t  3.5), que trata do que 
ocorre no íntimo do pecador ao receber de Deus a salvação.

11) A doutrina da imputação da justiça de Deus ao crente (Gn 15.6; Rm  
4 .2 -11; 5.13; 2 Co 5.19; Fm v .I8 ;T g 2.23).

12) A doutrina da adoção de filhos (G1 4.5,6).
13) A doutrina da santificação do crente (I  Co 6.11; 2  Co 7.1), isto é, a santificação 

posicionai, “em Cristo”, e também a progressiva, no tempo presente.
14) A doutrina da presciência de Deus ( I  Pe 1.2).
15) A doutrina da eleição divina ( I  Pe 1.2).
16) A doutrina da predestinação dos salvos (Rm  8.29).
17) A doutrina da chamada para a salvação (Rm  8.30).
18) A doutrina da justificação somente pela fé em Cristo (Rm  8.30), haja 

vista ser a justificação a nossa salvação ante a presença de Deus.
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19) A doutrina do julgamento do crente (2 Co 5.10; Rm  14.10). E uma 
doutrina relacionanada à Escatologia.

20) As doutrinas da glorificação dos salvos (Rm  8.30) e da salvação, nas eras 
divinas futuras (E f 2.7; I Tm 1. 17; Jo 1.29).

A  SALVAÇÃO NO SENTIDO FACTUAL-----OBJETIVO

A salvação é um fato em si, isto é, no sentido objetivo. Ela tem um lado objetivo 
(o lado divino), e um, subjetivo (o humano). O  primeiro refere-se a Deus como o 
Doador da salvação; e o segundo refere-se ao homem como o recebedor.

N o  sentido objetivo, a salvação tem três aspectos, todos simultâneos: a 
justificação, que nos declara justos (esse aspecto tem a ver com a nossa posição 
diante de Deus: “em Cristo”); a regeneração, que nos declara filhos (tem a ver 
com a nossa condição espiritual, interior); a santificação, que nos declara santos, 
mediante a nossa fé no sangue derramado de Jesus.

A salvação no seu sentido objetivo, diante de Deus, não tem tempos, mas 
aspectos ou lados. Ao mesmo tempo em que uma pessoa é pela fé em Cristo 
justificada, é também regenerada e santificada.

Justificação. E a mudança de posição externa e legal do pecador diante de Deus: 
de condenado para justificado. Pela justificação passamos a pertencer aos justos. 
Justificação é o tempo passado da nossa salvação, mas sempre presente em nossa 
vida espiritual (I  Co 6 .11; Rm  8.30,33b; 5.1; 3.24; G1 2.16).

Regeneração. E a mudança de condição do pecador: de servo do pecado para 
filho de Deus. A regeneração é tão séria diante de Deus, que a Bíblia chama-a de 
“batismo em Jesus” (I  Co 12.13; G1 3.27; Rm  6.3). Trata-se de um ato interior, 
dentro do indivíduo, abrangendo também todo o seu ser. E um termo ligado a 
família, filhos: “gerar”; é o novo nascimento (Jo 3.5). Mediante a regeneração 
somos chamados “filhos de Deus” (cf. Gn 2.7; Jo 20.22; 15.5).

Santificação. E a mudança de caráter (mudança subjetiva); e a mudança de 
serviço (mudança objetiva), “em Cristo” (posicionai), como lemos em João 
15.4 e 17.26.

A  SALVAÇÃO NO SENTIDO EXPERIMENTAL-----SUBJETIVO

N a experiência humana, a salvação é subjetiva. A salvação experimental tem 
três tempos (não aspectos): passado, presente e futuro.

No passado. Justificação; é o que Deus fez por nós. E a salvação da pena do 
pecado. Ela é referida na Bíblia como ocorrida no passado da vida cristã.
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... kaveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espirito do nosso Deus 
( l  Co 6. Z l).
E  aos que predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses também 
justificou... Quem intentará acusação contra os escolhidos de DeusP E  Deus quem 
os justifica (Rm 8.30,33).
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus 
Cristo (Rm 5.1).
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendojustifikados gratuitamente 
pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus (Rm 3.23,24).
Sabendo que 0 homem não é justificado pelas obras da lei, mas pelajé em Jesus 
Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de 
Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será 
justificada (G l 2.16).

No presente. Santificação em conduta, diante do mundo. Ê a salvação do poder 
do pecado. E aquilo que Deus faz em nós agora. Uma frutinha pode ser perfeita, 
e não ser madura.

Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da 
carne e do espírito, apefeiçoando a santificação no temor de Deus (2 Co 7.1).
E  0 mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo 0 vosso espírito, e alma, e 
corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor 
Jesus Cristo ( l Ts 5.23).
Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou ( l  Jo 2.6).
.. . operai a vossa salvação com temor e tremor (Fp 2.12).

No futuro. Glorificação; é o que Deus fará conosco na glória celestial ( I  Pe 1.5). 
Será a salvação da presença do pecado. Trata-se da nossa inteira “conformação” 
com Jesus Cristo.

Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto 0 que havemos de 
ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele; porque 
assim como é 0 veremos ( l Jo 3.2).
... nós mesmos, que temos asprimícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, 
esperando a adoção, a saber; a redenção do nosso corpo (Rm 8.23).
E  isto digo, conhecendo 0 tempo, que é já hora de despertarmos do sono; porque a nossa 
salvação está, agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé (Rm 13.11).
E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, 0 juízo,
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assim também Cristo, ofere:endo~se uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá 
segunda vez, sem pecado, aos que 0 esperam para a salvação (Hb 9.2 7,28).

Evidências da salvação experimental. São os testemunhos do Espírito em nosso interior 
(Rm  8.16); da Palavra de Deus (At 16.31); da nossa consciência (I Jo 3.19); da 
transformação da nossa vida (2 Co 5.17); dos frutos produzidos (M t 5.8; 7.16-20); 
da aversão ao pecado ( I  Jo 3.9); do cumprimento da doutrina (2 Jo v.9); do amor 
(e comunhão) fraternal (Jo 13.35); e da vitória sobre o mundo (I Jo 4.5).

A  DOUTRINA DO PECADO

Embora haja nesta obra —  no capítulo anterior —  um estudo específico 
sobre a doutrina do pecado, realçaremos aqui alguns aspectos dessa doutrina, 
com o objetivo de estabelecer um elo entre Hamartiologia e Soteriologia, haja 
vista ser incoerente estudar esta sem aquela.

O  estudo do pecado deve preceder ao da graça salvadora de Deus (cf. I Jo
I.8; 2.2). A Epístola aos Romanos enfatiza que uma das principais finalidades 
da Lei é expor a hediondez do pecado (7.8,13b), porque é depois de tomarmos 
conhecimento disso que passamos a valorizar a graça de Deus em toda a sua 
extensão: “Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse; mas, onde o pecado 
abundou, superabundou a graça” (5.20).

Introdução à doutrina do pecado. O  veredicto divino é claro: “Todos pecaram” 
(R m  3.23). A Palavra de Deus diz: “Não há um justo, nem um sequer” (Rm  
3.10); “... não há homem que não peque” (I  Rs 8.46).

Todos os seres humanos foram nivelados à condição de pecadores, segun- 
do a reta justiça do Senhor: “A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado” 
(G1 3.22). E ainda: “Deus encerrou a todos debaixo da desobediência” (R m
II .3 2 ) . Mas, antes de atingir a todos os homens, mediante a desobediência 
de Adão, o pecado teve origem no mundo espiritual, na corte angelical (Is 
14.12-17; Ez 28.15).

N o  ser humano, o pecado, sediado na alma, domina a sua vontade e tem 
como instrumento orgânico o corpo humano. O  homem não é pecador primei- 
ramente porque peca, mas peca porque é pecador. Ou seja, cada indivíduo é um 
pecador por natureza. Por isso, em Israel, quando uma mulher dava à luz, tinha 
de apresentar a Deus uma oferta pelo pecado (Lv 12.6; Lc 2.24).

Pelo que, como por um homem entrou 0 pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim 
também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram (Rm 5.12).
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Definição do pecado. Pecado é a causa da perdição do homem. Uma das palavras 
que significa “pecado” (gr. hamartia) denota tudo aquilo que não se conforma 
com a lei divina; não se alinha com ela (Rm  5.20; I Jo 3.4a; 5.17b).

As Escrituras citam 372 formas de pecado, e há centenas de outras não men- 
cionadas na Bíblia. N a  relação das obras da carne, lemos, no fim dela: “e coisas 
semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro (...) que os que cometem tais 
coisas não herdarão o Remo de Deus” (G1 5.21).

Nas diversas admoestações bíblicas preventivas quanto ao pecado, existem 
várias outras modalidades implícitas de pecado, caso essas advertências forem 
descumpridas. Ê importante, aqui, termos em mente a definição de alguns dos 
termos originais para pecado, haja vista cada qual descrever um tenebroso aspecto 
da sua malignidade.

A palavra “transgressão” (hb. pesha‘ e gr. kamartema) denota quebra das leis 
divinas; significa transpor a fronteira da lei, do bem, da ordem, da decência: “O 
que encobre as suas transgressões nunca prosperará...” (Pv 28.13).

Outro termo para pecado é “iniqüidade”, isto é, fora do prumo; fora de nível; 
do lado de fora; erro; afastar-se do certo; errar o alvo —  hb. hatta’t (Ez 18.20). 
O  termo iniqüidade refere-se principalmente ao pecado do crente. N o  Novo 
Testamento, a palavra correspondente é hamartano (Rm  3.23). Neste versículo, 
“pecaram” é literalmente “erraram o alvo”. E este erro pode ser moral (2 Pe 
2.18) ou na doutrina (I  Jo 4.6b). Doutrina e moral devem andar juntas!

Já o vocábulo “pecado”, conforme se registra em Romanos 5.12 (  por um״
homem entrou o pecado [errar o alvo] no m undo”), diz respeito ao desvio do 
alvo por Deus traçado, previsto, determinado, que é a glorificação dEle. O  pecado, 
pois, é um alvo que o ser humano acerta ao desviar-se do propósito verdadeiro, 
que é a glória de Deus (Rm  3.23).

O  homem foi criado por Deus para viver na esfera divina, porém, ao pecar, 
sua natureza foi mudada, e a sua inclinação natural é somente para pecar, mesmo 
que não pareça assim. Pecar, por conseguinte, é o ser humano desviar-se de sua 
finalidade moral, que é exaltar a Deus, e somente a Ele.

Outros quatro termos, quanto aos principais significados de “pecado”, na Bíblia, 
são: “desobediência”, rebeldia, má vontade para com Deus e a sua lei; “incredulidade”, 
falta de confiança em Deus e de dependência dEle; “ilegalidade”, subversão, oposição 
à lei e à ordem divinas; e “erro”, afastamento das normas divinas estabelecidas.

A hi divina da reprodução segundo a sua espécie. Em Gênesis, vemos essa lei em 
evidência nos vegetais ( I .1 1,12), nos animais (1.24,25) e no ser humano, após
o pecado (5.3). O  homem fora criado segundo a imagem de Deus (1.26), e não 
segundo a sua própria espécie!
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Portanto, já nascemos espiritualmente contaminados (Rm  5.12), como disse 
o salmista: “Eis que em iniqüidade fui formado, e em pecado me concebeu a 
minha mãe” (SI 51.5). O  homem tem dentro de si uma natureza pecaminosa. 
Por isso, todos nós precisamos ser participantes da natureza divina, mediante a 
conversão (2 Pe 1.4).

Porque aqueles [ nossos país segundo a carne], na verdade, por um pouco tempo, 
nos corrigiam como bem lhes parecia; mas este [Deus Pai], para nosso proveito, 
para sermos participantes da sua santidade (Hb 12.10).

O “homem natural”e 0 pecado. A Palavra de Deus usa a expressão “homem natural” 
( I  Co 2.14), numa referência clara ao estado do homem ainda não alcançado 
pela graça de Deus. Ele está sob o pecado, espiritualmente morto, sob conde- 
nação e perdido.

Não há um justo. Como vimos, o veredicto de Deus é claro: “N ão há um 
justo; nem um sequer”. E importante que o estudioso do assunto leia todo o 
capítulo de Romanos 9, principalmente os versículos 9-26, que tratam espe- 
cificamente dessa verdade, de que não há um justo sequer. Todos os homens 
já nascem pecadores.

Para que o homem fosse justo —  por conta própria —  diante de Deus, seria 
preciso que nunca praticasse o mal e jamais quebrasse a lei divina. Além disso, seria 
preciso que sempre fizesse o bem, como está escrito em Eclesiastes 7.20: “Que faça
0 bem, e nunca peque”. H á pessoas que relativamente não pecam tanto, porém 
não estão sempre praticando o bem.

A principal definição divina para 0 pecado. E a que está contida em passagens como
1 João 3.4 e 5.17. O  termo hamartema denota errar o alvo, desviar-se do cami- 
nho, perder-se (I  Jo 3.4a; 5.17b). Já a palavra anomia, contida em 3.4b, implica 
transgressão, desordem, rebeldia, subversão. Outro termo que aparece nessas 
passagens é adikia (5.17a), cuja significação é injustiça.

Em Salmos 41.4, o pecado é definido como uma doença espiritual que faz 
enfermar a alma: “... sara a minha alma, porque pequei contra ti”. Em I Pedro 
2.24, na expressão “fostes sarados”, o sentido é o mesmo, à luz do contexto. 
Essa denotação também pode ser encontrada em outros textos:

E  morador nenhum dirá: Enfermo estou; porque 0 povo que habitar nela será 
absolvido da sua iniqüidade (Is 33.24).
Porque serieis ainda castigados, se vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma, e 
todo 0 coração, fraco. Desde a planta do pé até à cabeça não há nele coisa sã, senão
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feridas, e inchaços, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma 
delas amolecida com óleo (Is 1.5,6).
Porque males sem número me têm rodeado; as minhas iniqüidades me prenderam, 
de modo que não posso olhar para cima; são mais numerosos do que os cabelos da 
minha cabeça, pelo que desfalece 0 meu coração (Sl 40.12).
E  Jesus lhe disse: Vê; a tua fé te salvou (Lc 18.42).

A tradução literal da passagem acima é: “Vê; a tua fé te curou”. O  termo 
grego aqui é sozo, “curar”, “salvar”, “livrar” (cf. Lc 7.50; M t 9.22).

A origem do pecado. A  Palavra de Deus apresenta, em Ezequiel 28.15,16, a origem do 
pecado: “Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se 
achou iniqüidade em ti. N a multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior 
de violência, e pecaste; pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus e te 
farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas”. Esta descrição, ainda 
que de modo conotativo, relaciona-se a Satanás e sua rebelião contra Deus.

O pecado é universal. Em Romanos 3.23, vemos outro aspecto do pecado, a sua 
universalidade: “Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus”. 
Aqui e em outras passagens correlatas fica evidente que toda a humanidade, sem 
exceção, foi atingida pelo pecado.

A realidade do pecado. Ainda que muitos procurem ignorar a existência do 
pecado, temos de considerar os esmagadores testemunhos da realidade do pe- 
cado> na Bíblia (H b  12.1; Sl 51.5), na História, na consciência, no dia-a-dia. 
Perguntemos a Adão após a sua queda, a Davi, a Jesus. Todos confirmarão que 
o pecado é uma realidade.

Evidências da realidade do pecado. Elas são tão contundentes que é um absurdo 
negá-lo; é idiotice; é insanidade. Algumas dessas evidências são: cada hospital; 
cada casa funerária; cada cemitério; cada fechadura de porta; cada caixa forte de 
banco; cada alarme contra ladrão; cada policial, guarda, soldado; cada tribunal; 
cada prisão; cada dor, doença, deficiência, morte, tristeza, pranto, guerra.

O pecado e sua raiz. A Palavra de Deus menciona a raiz da incredulidade como 
a geratriz do pecado (Jo 16.9; H b  3.12) e também a do egoísmo, isto é, do 
culto ao “eu”, da personalidade (Ez 28.7; Is 14.13,14; Rm  1.25). O  egoísmo 
é uma forma de rebeldia à vontade e à lei de Deus; existe também o egotismo, 
endeusamento do homem por ele mesmo.

O pecado como ato. Olhemos, agora, à luz da Palavra de Deus, para o interior do 
pecado, a fim de conhecermos detalhadamente os seus aspectos. E importante, 
aqui, distinguirmos entre ato e estado pecaminosos. A Bíblia apresenta o pecado 
como um ato nosso, perpetrado por natureza e escolha deliberada:
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Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz 0 pecado; e 0 pecado, sendo 
consumado, gera a morte (Eg 1.14,15).

Segundo a Bíblia, o pecador não sabe escolher o bem; ele sempre opta pelo 
mal. O  filho pródigo não soube escolher o bem; preferiu o pior (Lc 15.11-18). 
O  pecado como um ato praticado é, pois, um efeito, e não uma causa; a causa é 
o pecado congênito em nossa natureza decaída.

O  crente carnal também não sabe escolher o bem. Ló, por si mesmo, optou pelo 
pior, para ele e sua família (Gn 13.11,12). Esaú, de igual modo, vendeu a sua primoge- 
nitura por um simples prato de lentilhas (Gn 25.29-34). E Marta não soube escolher 
o melhor, como sua irmã, que representa um crente consagrado (Lc 10.41,42).

O pecado como estado. Em Romanos 6.6, está escrito: “... o nosso velho homem 
foi com ele [Cristo] crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim 
de que não sirvamos mais ao pecado” —  a expressão “corpo do pecado” é uma 
referência ao corpo como instrumento do pecado; não é a Bíblia querendo dizer 
que o pecado possui corpo tangível.

O  pecado como um estado indica que todos os homens estão propensos a 
pecar. E caracterizado pelo princípio da rebelião contra Deus; trata-se de um 
poder maléfico; é um princípio gerador do mal. O u seja, é primeiramente uma 
causa, e conseqüentemente um efeito.

Como causa, o pecado é parte integrante da nossa natureza herdada de Adão. 
Em resumo, o homem não é culpado apenas pelos pecados cometidos; ele tem 
dentro de si uma natureza pecaminosa que em si já é pecado.

A natureza do pecado. H á o pecado praticado, isto é, cometido, que aparece na 
Bíblia no plural (I  Jo 1.9). Para este tipo de pecado há perdão de Deus, como 
vemos no “sacrifício pela culpa” (Lv 5.14-19). Mas há também o pecado con- 
gênito, mencionado no singular ( I  Jo 1.7; SI 51.5; R m  7.18,23). N o  caso deste 
tipo de pecado, só há purificação no sangue de Jesus. Vemos isso tipificado no 
“sacrifício pelo pecado” (Lv 4.1-12).

O pecado e sua prática. Quanto à prática, há o pecado de comissão, que é fazer ou 
praticar a coisa errada (Tg I .1 5); e o de omissão, que significa deixar de fazer a 
coisa certa, justa. Assim, pecado não é somente praticar o mal; deixar de fazer o 
que é certo é também pecado.

Aquele, pois, que sabe Jazer 0 bem e não ojaz comete pecado Çlg 4.1 7).
E, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra 0 SENHOR, deixando de orar 
por vós; antes; vos ensinarei 0 caminho bom e direito ( l Sm 12.23).



3 4 7Soteriologia —  a Doutrma da Salvação

Mas, ainda quanto ao pecado por omissão, a Palavra de Deus menciona vários 
exemplos, como o caso do servo inútil, condenado porque não fez nada, apesar 
de ter recebido bens de seu senhor para cuidar (M t 25.24-30). Outro exemplo 
de omissão vemos na parábola das dez virgens. As loucas não se prepararam (M t 
25.3). Temos outro exemplo no julgamento das nações: as omissas para com 
Israel serão punidas (M t 25.42-45).

Em Números 32.23a, está escrito: “e, se não fizerdes assim, eis que pecas- 
tes contra o S e n h o r ” . Deixar de cumprir a lei de Deus é  tanto pecado quanto 
transgredi-la (cf. Jz 5.23). A Palavra de Deus diz que os ímpios serão lançados 
no inferno por omissão: “Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações 
que se esquecem de Deus” ( S l  9.17).

Outrossim, todo pecado, seja ele qual for, é praticado primeiramente contra 
Deus. Davi, além de pecar contra Bate-Seba, Urias e si mesmo, pecou primeira- 
mente contra Deus, o Legislador: “Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o 
que a teus olhos é mal...” (Sl 51.4). O  pródigo pecou contra si mesmo e contra 
a sua família, mas primeiramente contra o seu pai, que na parábola aponta para 
Deus (Lc 15.21).

A origem do pecado dentro do homem. N a Palavra de Deus mencionam-se o pecado 
da carne (2 Co 7.1) e o do espírito (2 Co 7.1; Sl 66.18). Muitos acham que 
pecado mesmo é o do assassino, do bandido, do ladrão, do viciado, do imoral, do 
fornicário, do adúltero, da prostituta; pensam que é o engano, o calote, o furto, 
o mundanismo e outros pecados predominantemente da carne.

Entretanto, os pecados do espírito são às vezes piores que os pecados da 
carne acima mencionados. Davi cometeu pecados da carne terríveis, a ponto de 
dizer, ao ser repreendido pelo Senhor: “Pequei contra o S e n h o r ” (2 Sm 12.13; 
Sl 51). Mas o pecado do espírito que ele cometeu foi pior, levando-o a confessar: 
“Gravemente pequei” (I  Cr 21.8). “Toda iniqüidade é pecado” ( I  Jo 5.17).

Os fariseus do tempo em que Jesus andou na Terra acusavam pessoas que co- 
metiam pecados da carne, como a mulher adúltera que Jesus perdoou, dizendo-lhe: 
“vai-te e não peques mais” (Jo 8 .1-11). Contudo, os mesmos fariseus cometiam 
grandes pecados do espírito (M t 23).

Vejamos alguns exemplos de pecados do espírito: orgulho, soberba, vangloria, 
arrogância, inveja, ganância, cobiça, ira, amargura, mau humor, ciúme doentio, 
hipocrisia, leviandade, irreverência com o que é sagrado, mentira, egoísmo, roubar 
a Deus, quebra do Dia do Senhor, mau testemunho, desonestidade, negligência 
na oração e quanto à Bíblia, relaxamento com a obra de Deus, etc.

As conseqüências do pecado. N a Bíblia são mencionados o pecado para morte e 
o que não é para morte: “Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é
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para morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para morte. H á 
pecado para morte, e por esse não digo que ore” (I  ] 0  5.16).

O  pecado para morte —  dependendo de sua gradação —  traz como conseqü- 
ências: sofrimentos, morte espiritual, morte física e até perdição eterna. São pecados 
que levam o seu praticante à morte física prematura: desobediência deliberada ( I  Rs 
13.26); incesto (I  Co 5.5); murmuração (I  Co 10.5); profanação (I Co 11.29-32); 
desvio (Jr 16.5,6); tentar a Deus (N m  14.29,32,35; 18.22; 27.12-14); falsidade 
(At 5.10); rebeldia —  não momentânea, mas como estado (E f 6.3) — , etc.

Entretanto, há pecado que não é para morte. T odo pecado é transgressão 
diante de Deus, mas nem todo pecado é igual aos olhos de Deus. O  pecado 
tem gradação, como se vê nas seguintes expressões bíblicas: “grande pecado” 
(Êx 32.30,31; I Sm 2.17; Sl 25.11; Am 5.12); “maior pecado” (Jo 19.I I ) ;  
“muito grande pecado” (I  Sm 2.17; 2 Sm 24.10 com I Cr 21.8,17); “mui- 
tos pecados” (Lc 7.47); “multidão de pecados” e “multiplicar pecados” (Ez 
16.51; Os 13.2; Tg  5.20).

Qualquer pecado, mesmo perdoado, não nos exime dos seus maus efeitos, 
das suas conseqüências; do seu castigo aqui (Sl 99.8; N m  14.19-23). O  perdão 
de Deus nos exime da condenação como filhos de Deus, porém o castigo aqui 
tem a ver com o nosso aprendizado espiritual aqui; há crentes que só aprendem 
“apanhando”. E mais: o tempo não apaga, não desfaz o pecado:

Então, falou 0 copeiro-mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro 
hoje (Gn 41.9).
... quando for outra vez, 0 meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos 
daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, e prostituição, e 
desonestidade que cometeram (2 Co 2.21).

O pecado e seu perdão. Quanto ao perdão, a Bíblia menciona o pecado perdoável 
e o imperdoável em Mateus 12.31,32:

Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia 
contra 0 Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra 
contra 0 Filho do Homem, ser-lbe-á perdoado, mas, se alguém falar contra 0 Espírito 
Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro.

O  pecado imperdoável não diz respeito a um ato isolado. Trata-se de um pecado 
contínuo, não cometido por ignorância (cf. I Tm  I.I3 ). A má interpretação disso 
tem causado aflição em muitas pessoas, que pensam ter cometido o tal pecado.
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N o Capítulo 4 desta obra, há uma explicação sobre o pecado imperdoá- 
vel do ponto  de vista da Pneumatologia. Q uanto à Soteriologia, tal pecado 
leva quem o pratica à condenação porque o tal peca contra a única Pessoa 
da Trindade cuja obra no que concerne à nossa salvação não está concluída. 
A obra do Pai foi consumada; a do Filho está concluída, mas a do Espírito 
continua (cf. Jo 16.8).

A consumação do pecado. N o que concerne à sua consumação, há o pecado vo- 
hintáno, consciente, deliberado (M t 25.25; Lc 19.20-23; Js 7.21); e o involuntário, 
inconsciente, não deliberado (Sl 19.12; 90.8; Jr 17.9; Lv 4 .I3 -2 I; 5.15,17; N m  
15.22-31). Este, ainda que cometido de modo involuntário, por imprudência ou 
inconsciência, terá a sua devida condenação.

Aqui no mundo, se alguém, por ignorância, violar as leis da Física, sofrerá as 
conseqüências disso. Por exemplo, se alguém saltar de um prédio de dez andares, 
mesmo não tendo consciência de que a força da gravidade fará com que o seu corpo 
se estatele no chão, a sua ignorância não impedirá a sua morte.

Quanto ao corpo humano, de acordo com I Coríntios 6.18 —  que diz: “Fugi 
da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo; mas o que 
se prostitui peca contra o seu próprio corpo” — , há dois tipos de pecado: contra 
o corpo, que destrói primeiro o próprio pecador que o comete; e fora do corpo, 
que arruina primeiro os outros, além de quem o comete.

O pecado relacionado ao crente. O  pecado conhecido e tolerado na vida do crente 
gera conseqüências terríveis, como: perda das bênçãos de Deus, disciplina divina 
e da igreja, interrupção da comunhão com Deus, cessação de operação divina por 
meio do crente e perda de galardão no futuro.

O julgamento do pecado. Deus nem sempre julga logo o pecado. Se Ele julgasse 
de imediato, nem este escritor estaria mais aqui. A Palavra do Senhor diz: “Não 
nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas 
miqüidades” (Sl 103.10).

Deus dá tempo para que o pecador se corrija, se arrependa, mude. Em certas 
pessoas, o pecado é logo manifesto e julgado; noutras, isso ocorre depois: “Os 
pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo; e em alguns 
manifestam-se depois” (I Tm  5.24). Por quê?

O justo Juiz sabe de tudo isso. E, como nos ensina a Palavra de Deus, nada 
julguemos antes de tempo, até que o Senhor traga à luz as coisas ocultas e ma- 
mfeste os desígnios dos corações, em sua gloriosa vinda ( I  Co 4.5).

... nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber- 
se Ç\ít 10.26).



T e o l o g i a  S i s t e m á t i c a  P e n t e c o s t a l350

... eis que pecastes contra 0 SEKHOR; porém sentireis 0 vosso pecado, quando vos 
achar ÇNm 32.23).

Como triunfar sobre 0 pecado. Os passos para vencer o pecado, triunfando sobre 
ele, são os seguintes:

1) Amar a Palavra de Deus, a ponto de escondê-la no coração; isso faz com 
que o crente vença o pecado (Sl 119 .11).

2) Crer no poder do sangue de Jesus, isto é, no sacrifício expiatório que Ele 
realizou, a fim de que o pecado não tenha domínio sobre nós (I  Jo 1.9).

3) Confiar no poder do Espírito Santo, o qual habita em nós e, se Ele 
exercer pleno predomínio em nosso viver, faz-nos triunfar sobre o 
pecado (R m  8.2).

4) O  ministério sacerdotal de Cristo. Ele venceu todas as coisas, e, se esti- 
vermos nEle, também venceremos o pecado (H b 4.15,16).

5) A nossa fé depositada em Jesus Cristo também nos faz triunfar sobre o 
pecado (Fp 3.9).

6) Finalmente, a nossa total submissão e entrega a Cristo (Rm  6.14). E submis- 
são implica ser obediente à sua vontade e também agradar-lhe por amor.

Conclusão. A nossa recomendação final, ao concluir este tópico sobre a dou- 
trina do pecado é, como diz o escritor sacro: “Evita o pecado!” A Palavra de 
Deus admoesta: “Meus filhinhos (...) não pequeis” (I  Jo 2.1). Lembre-se de 
que “Obedecer é melhor do que sacrificar” ( I  Sm 15.22). E “sacrificar”, aqui, 
também pode significar “remediar”.

Evitemos, pois, os pecados vindos de dentro; e, de fora: “A ninguém imponhas 
precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios; conserva-te a ti 
mesmo puro” ( I  Tm 5.22).

A DOUTRINA DA GRAÇA DE DEUS

N a matéria Soteriologia, a ênfase recai sobre a graça de Deus para salvar 
o pecador. E, por essa razão, não discorrermos sobre a grafa comum, extensiva a 
todos os homens: “Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes”. 
Aqui não se trata de graça salvadora; diz respeito ao favor de Deus dispensado 
bondosamente aos seres humanos, no sentido de prover os meios de subsistência 
a todos, sem distinção (Sl 104.10-30).

Graça relacionada com a salvação. E a atitude (ou provisão) graciosa do Senhor 
para com o indigno transgressor da sua lei (cf. Rm  3.9-26). Ela resulta da parte
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de Deus para com o pecador em: misericórdia ( I  Tm  1.2; 2 T m  1.2; T t  1.4; 2  Jo 
v.3; Jd v.2I); benevolência (Lc 2.14b); paz (resultado da misericórdia de Deus no 
coração do homem); gozo (que é mais interior), bem como alegria, beleza e adorno 
espirituais —  que são mais externos (cf. Rm  12.6).

N o original, graça é charis, donde vêm “charme”, “carismático” (no sentido 
exato), “caridade”, “agradável”, “atraente”, “agradecer”, “gratidão”.

A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como 
vos convém responder a cada um (C l 4.6).
... segundo 0 beneplácito de sua vontade; para louvor e glória da sua graça, pela 
qual nos fez agradáveis a si no Amado (E f 1.5,6).

O nosso assunto diz respeito à graça de Deus para salvar. A provisão divina para 
com o indigno transgressor da lei existia desde o Antigo Testamento (Ex 33.13; Jr 
3.12; 31.2). A passagem de Atos 15.10,11 não deixa dúvidas quanto a isso:

Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo 
que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos 
pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também.

N o Novo Testamento, a graça de Deus para salvar o pecador é mencionada 
de maneira mais direta (E f 2.7,8; I Tm  1.13,16; Rm  5.20; Jo 1.16,17).

Porque a graça de Deus se há manif estado, trazendo salvação a todos os homens (Et 2.11).
Mas, quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador׳, para com 
os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua 
misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito 
Santo (Et 3.4,5).

De acordo com Efésios 2.5,6, o pecador está morto, e nessa condição não pode 
ajudar em nada. Como efetuaria ele a sua própria ressurreição? Assim como não 
pudemos ajudar em nada quando do nosso primeiro nascimento, muito menos 
em nosso segundo (novo) nascimento. Tudo é pela graça, para que o homem 
não tenha de que se gloriar.

Tudo épelagraça de Deus. Na vida do crente, ela gera crescimento na fé (2 Pe 3.18). 
È por meio dela que triunfamos contra o mal (Rm  6.14; H b  13.9; At 4.33; 2 Co
12.9) e trabalhamos para o Senhor (H b 12.28; I Co 3.10; 15.10; 2 Co 6.1). Por 
ela, falamos (Sl 45.2; Cl 4.6); cantamos (Cl 3.16); e tratamos (R t 2.10).
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E pela graça também que somos capacitados a dar a Deus e ao próximo (2 
Co 8.1,6,7). Essa liberalidade pela graça, para dar a Deus, leva-nos a fazer isso em 
quatro sentidos:

1) Dar-nos a nós mesmos inteiramente ao Senhor.
2) Dar-lhe o nosso tempo; a nossa vida.
3) Dar-lhe os nossos talentos.
4) Dar-lhe o nosso dinheiro.

A Palavra de Deus menciona, no Antigo Testamento, a liberalidade do crente 
para com o Senhor: “E ali trareis os vossos holocaustos, e vossos sacrifícios, e 
os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas 
ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas” (D t
12.6). Vemos aqui sete tipos de ofertas, todas implicando finanças.

Nós devemos tanto a Deus, que, no viver para com Ele, e no trabalho dEle, 
mesmo fazendo o nosso melhor e o máximo que pudermos, não vamos além do 
dever (Lc 17.1). Ou seja, nunca ingressaremos no mérito! Nesse caso, a graça de 
Deus é mais abundante na vida daqueles que são humildes (Tg 4.6). A humildade 
é, pois, o fio condutor da graça (I  Pe 5.5).

A graça de Deus em resumo. Diante do exposto, a graça de Deus é o dom da 
salvação em Cristo, como dádiva de Deus ao pecador, indigno e merecedor do 
justo juízo de Deus (T t 2 .1 1).

Ela é o poder sustentador de Deus, que nos mantém firmes e perseverantes 
na fé, depois de salvos (2 Co 12.9), como lemos em 2 Timóteo 2.1: “Tu, pois, 
meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus”.

A graça do Senhor é a dádiva das bênçãos diárias que recebemos dEle, sem 
merecê-las (Jo I .1 6). E, ainda, a dádiva da capacitação divina no crente, para 
este realizar a obra de Deus (I  Co 15.10; H b  12.28). Atentemos, pois, para a 
recomendação da Palavra de Deus, em I Coríntios 3.10: “Segundo a graça de 
Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro 
edifica sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre ele”.

A DOUTRINA DA EXPIAÇÃO PELO SANGUE

Em Isaías 53.10, está escrito acerca da obra expiatória de Cristo:

Todavia, ao Senhor agradou 0 moê-lo,fazendo-o enfermar; quando a sua alma se 
puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias; e 0 bom 
prazer do Senhor prosperará na sua mão.
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A doutrina em apreço é chamada de kilasmologia. Expiação, para nós do 
Novo Testamento, é a morte de Jesus em nosso lugar para poder nos remir 
do pecado; salvar-nos do pecado —  expiar é tirar o pecado: “Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do m undo” (Jo 1.29). Expiação tem a ver com 
o pecado (Lv 4; 16; 23).

Quatro palavras para a salvação. H á  quatro grandes palavras doutrinárias em- 
pregadas na Bíblia para nos revelar a extensão do valor da morte de Jesus, isto 
é, do seu sangue remidor, para tirar os nossos pecados. Tão vasto e infinito 
é o alcance da obra efetuada por Jesus que um só vocábulo das Escrituras não 
pode resumi-la.

A palavra “expiação” aplica-se em relação ao pecado em se tratando da salvação 
quanto ao seu alcance, que é infinito (Sl 103.12; Is 53.10). Já “redenção” diz res- 
peito à salvação em relação ao pecador e seu pecado. Outro termo, “propiciação”, 
aplica-se à salvação quanto à transgressão; isto é, a salvação considerando o ser 
humano como o transgressor. E a quarta palavra é “imputação”, que se relaciona 
com a salvação quanto ao seu “creditamento”. Ou seja, a justiça de Deus “lançada em 
nossa conta”, pela fé no próprio Deus (cf. Fp 4.17; M t 6.12; Fm v.I8; Rm  4.3).

Portanto, a salvação é tão grande e tão rica que uma só palavra não abarca o 
seu significado! Glória a Deus!

Tecnicamente, a palavra “expiar” —  hb. kapar —  significa “encobrir”, “co- 
brir”, “ocultar”, “tirar da vista”. A primeira menção dessa palavra nas Escrituras 
está em Gênesis 6.14 (hb. kapar, “betumarás”, ARC; “calafetarás”, ARA) e ilustra 
muito bem o seu emprego através da própria Bíblia, como a Palavra de Deus.

Biblicamente, expiar é pagar, quitar, tirar os pecados de alguém, perdoar, 
mediante um sacrifício reparador exigido, mas também propiciador. Expiar, 
pois, é tirar o pecado mediante a morte de alguém como substituto do culpado 
e condenado. N o  nosso caso, foi Jesus que morreu por nós, pecadores perdidos 
(Is 53.10; Jo 1.29; Ap 13.8; 2 Co 5.21). Sem expiação pelo sangue não há 
perdão do pecado (Lv 4.35).

A expiação aplaca o Legislador, por satisfazer a sua Lei, violada que foi, pela 
culpa do pecado como ato praticado (Lv 5), bem como manchada e ultrajada 
pelo pecado como estado, na natureza do pecador (Lv 4). Neste capítulo, vemos 
quatro categorias universais de pecadores e a expiação de seus pecados mediante 
o sangue expiador.

Mas a expiação vai além. Ela também torna o Legislador benevolente para com o 
transgressor perdoado. Essa decorrência da expiação é chamada de propiciação.

A necessidade da expiação. A expiação pelo sangue foi necessária para dar satisfação 
à Lei divina —  caso contrário, essa Lei seria vã —  e seu Legislador escarnecido.
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A pecaminosidade da natureza e dos atos do homem também tornou necessária 
a expiação divina.

Jesus, para expiar nossos pecados, bastava morrer por nós na cruz; mas, para nos 
justificar diante de Deus e sua Lei violada, era preciso que Ele ressuscitasse (Rm 4.25;
5.10). Desse modo, a nossa ressurreição espiritual (isto é, a nossa regeneração) depen- 
dia da ressurreição dEle (I Pe 1.3; Cl 3.1). Glória a Deus porque Jesus ressuscitou!

H á diferença entre a expiação, a redenção e a propiciação, todas realizadas por 
Jesus Cristo. A expiação é do pecado do pecador; a redenção é da pessoa do pecador; e a 
propiciação tem a ver com Deus em relação ao pecador já perdoado (cf. Lc 18.13; I 
Jo 2.2). A salvação de criancinhas inocentes —  apesar de pecadores por natureza —  
decorre da expiação efetuada por Cristo, e não primeiramente da redenção.

A obra expiatória de Cristo. N o Antigo Testamento, a expiação dos pecados na na- 
ção “durava” um ano apenas! O  que ocorria anualmente no solene Dia da Expiação, 
mencionado em Levítico 16, era que a sentença de morte que pairava sobre todos, 
por causa do condenável e criminoso pecado, praticado pelo povo diariamente, era 
prorrogado por mais doze meses. Ora, isso apenas aumentava a dívida espiritual desse 
povo para com Deus, cada ano que passava (Hb 9.25; 10.1-3).

Cristo na cruz, pelo seu sangue expiou os nossos pecados uma vez para sempre —  
“... porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo” (H b 7.27); “Doutra 
maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo; 
mas, agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o 
pecado pelo sacrifício de si mesmo” (H b 9.26) — , mas a salvação só se realiza 
na vida de cada pecador quando este aceita o Redentor, Jesus Cristo.

A DOUTRINA DA REDENÇÃO

Como já vimos, redenção tem a ver com a pessoa do pecador. Ela é realizada por 
Jesus Cristo: “Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, 
segundo as riquezas da sua graça” (E f 1.7). Pois “... por seu próprio sangue, entrou 
uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção” (H b 9.12).

Definição de redenção. Nos dias bíblicos, redenção é a libertação de um escravo, 
mediante um resgate —  gr. lytron (este termo aparece em Mateus 20.28) — , além 
de retirar esse escravo do mercado de escravos, para não mais ficar exposto à venda. 
Redenção sempre requer o preço a ser pago para garantir a liberdade do escravo.

H á sete principais palavras originais no Novo Testamento para redenção:
I )  Agorazo, “compraste” (Ap 5.9). Comprar na praça. O  pecador estava na 

praça do mercado de escravos, vendido ao pecado e servindo a Satanás: “Assim,
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meus irmãos, também vós estais mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que 
sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos 
fruto para Deus” (Rm  7.4).

2) Exagorazo, “resgatou” (G1 3.13). Comprar o escravo na praça e retirá-lo de 
lá, para que não fosse mais exposto à venda: “Ele nos tirou da potestade das trevas 
e nos transportou para o Reino do Filho do seu amor” (Cl I.13).

3) Lytroo, “resgatados” (I  Pe 1.18,19). Pagar o preço exigido pelo resgate 
de um escravo e libertá-lo.

4) Lytrosis, “redenção” (H b 9.12). Libertar mediante o pagamento de resgate. 
È um termo mais vigoroso do que lytroo.

5) Apolytrosis, “redenção” (E f  1.7). È empregado em Lucas 21.28 para 
significar soltura, libertação, livramento, desprendimento do povo de Deus, ao 
sair deste mundo opressor e escravisador, para ficar eternamente com o Senhor. 
Este termo é uma forma mais vigorosa que lytrosis.

6) Antilyron ( I  Tm  2.6). A troca de uma pessoa por outra; ou seja, a redenção 
de vida por vida, no caso de um cativo, escravo ou prisioneiro.

7) Lytron (Êx 21.30; M t 20.28; M c 10.45). O  resgate pago pela redenção 
de um cativo, escravo ou prisioneiro de guerra.

A redenção do pecador. A nossa redenção espiritual foi planejada e decidida por 
Deus antes da fundação do mundo ( I  Pe 1.18,19; Ap 13.8). Essa redenção, em 
Cristo, é formosa e claramente ilustrada em Levítico 25 —  principalmente nos 
versículos 25, 48 e 49 —  e Rute 2.20; 3.9-13; 4.1-9. Nessas passagens, o termo 
go’el significa “parente remidor”, o qual tinha de ser consangüíneo do escravo. 
Vemos claramente no papel desse parente remidor um tipo de nosso Redentor, 
o Senhor Jesus (T t 2.14).

O tríplice resultado da redenção. A nossa redenção efetuada por Jesus resulta na conver- 
são da alma, pois esta foi perdida pelo homem, na sua Queda (Gn 2.17; Ez 18.20).

Outro resultado da redenção é a nossa ressurreição, isto é, a redenção do corpo. 
O homem perdeu o seu corpo ao perder o direito a comer da árvore da vida, no 
Eden, devido à  Queda: “Então, disse o S e n h o r  Deus: Eis que o homem é como 
um de nós, sabendo o bem e o mal; ora, pois, para que não estenda a sua mão, e 
tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente” (Gn 3.22).

A redenção resulta também em domínio da terra. O  ser humano perdeu a 
terra ao pecar (Gn 1.28). Em João 1.29, vemos que Jesus é o Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo (cf. Ap 5.1-5,9). N a Segunda Vinda de Cristo, co- 
meçará a redenção da terra, que fora amaldiçoada depois da Queda: “maldita é 
a terra” (Gn 3.17).
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A  DOUTRINA DA PROPICIAÇÃO

Em Êxodo 32.30, está escrito: “E aconteceu que, no dia seguinte, M oi- 
sés disse ao povo: Vós pecastes grande pecado; agora, porém, subirei ao 
S e n h o r ; porventura, farei propiciação por vosso pecado”. Propiciar é aplacar; 
tornar benevolente o ofendido, mediante uma oferta judicial e expiatória, e que 
seja aceita.

Definição. A propiciação resulta da expiação. A palavra portuguesa “propiciação” 
deriva do latimpropitio, “unir”, “reconciliar”, “pacificar”. O conceito pagão de propi- 
ciação é aplacar um deus irado, vingativo (cf. I Rs 18.26,29). Mas, à luz da Palavra 
de Deus, implica satisfazer a Lei divina violada e, desse modo, remover aquilo que 
impedia Deus de fazer extravasar e fluir o seu amor, sua benevolência e suas bênçãos 
sobre o pecador, salvando-o.

Propiciar a Deus não foi só satisfazê-lo, reparando a sua Lei e a sua vontade 
ultrajadas, mas torná-lo benevolente e abençoador do ofensor. Aqui na Terra 
quando o próximo é ofendido e reparado, ele não quer ser benevolente nem 
abençoador do ofensor.

Jesus é a nossa propiciação (Rm  3.25; I Jo 4.10). Como nosso Sumo Sacerdote, 
Ele é tanto a nossa propiciação, como o nosso propiciatório. “E ele é a propiciação 
pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo 
o m undo” ( I  Jo 2.2).

A reconciliação do homem com Deus é resultado da propiciação pelo san- 
gue de Jesus —  gr. katallage, “reconciliação” (Rm  5 .11). Assim como a expiação 
leva à propiciação, esta leva à reconciliação. Cristo, ao consumar a expiação dos 
nossos pecados, consumou também a nossa reconciliação com Deus e com o 
nosso próximo (E f 2.16,17).

Porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu 
Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. F  não 
somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, 
pelo qual agora alcançamos a reconciliação (Rm 5.10,1 Yf

Em 2 Coríntios 5.18,19, está escrito: “E tudo isso provém de Deus, que nos 
reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconci- 
liação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes 
imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação”. Vemos, 
aqui, que Ele nos deu o ministério da reconciliação (v. 18) e pôs em nós a palavra 
da reconciliação (v. 19).
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A reconciliação que vem da expiação efetuada por Cristo abrange tudo o 
que foi criado, na terra e nos céus (Cl 1.20; H b  9.12). Cristo, pelo seu sangue, 
promoveu a paz, já que nós não podíamos. Em hebraico, um dos termos para 
salvação é shalom, “paz”, “saúde”, “integridade”, “com pletude”.

Ilustração de propiciação. Em Lucas 18.13 (ARA) está escrito do humilde e 
indigno publicano, da parábola proferida por Jesus: “Ò  Deus, sê propício 
[gr. bilaskomai] a mim, [o] pecador” . Literalmente, o publicano da parábola 
mencionada em Lucas 18.9-14 estava dizendo: “Deus, olha para mim, o pior 
pecador, assim como tu olhas para o sangue propiciador aspergido sobre 
o propiciatório, na arca da aliança”. Deus teve prazer em responder à sua 
oração! (v. 14).

A DOUTRINA DA FÉ SALVÍFICA

Fé não é crer sem provas —  ela é baseada na maior de todas as provas: a 
Palavra de Deus. A fé é um fato, mas também um ato (Tg 2.17,26; M t 17.20); 
manifesta-se por ações, por obras —  “como um grão de mostarda”. H á dois 
aspectos da fé: ativo e passivo. A fé ativa diz respeito a nosso viver, nosso agir, 
nosso trabalhar para Deus. Já a passiva se relaciona com a fidelidade do crente 
ao Senhor e sua firme perseverança.

Como a fé salvífica se manifesta. A fé salvífica tem a ver com o pecador em relação 
a Deus (E f 2.8,9; At 16.31), pois “... sem fé é impossível agradar-lhe, porque é 
necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galar- 
doador dos que o buscam” (H b 11.6).

A pergunta que o jovem rico devia ter feito, em Mateus 19.16, seria: “Em 
quem devo crer para ser salvo?”, e não “Que devo fazer para me salvar?” Salvação 
não é o que eu devo fazer, mas em quem devo crer para me salvar (At 16.31).

Em Romanos 10.9,10 está escrito: “Se, com a tua boca, confessares ao 
S e n h o r  Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, 
serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se 
faz confissão para a salvação”. De acordo com a passagem acima, o pecador 
confessa a Cristo e crê nEle como Senhor e Salvador —  rende-se a Ele (Jo 9.38; 
Rm  4.3).

A fé natural. E a fé “da cabeça”, natural, que não resulta em salvação. A Palavra 
de Deus diz que até os demônios crêem que há um só Deus e estremecem diante de 
tal fato (Tg 2.19). A fé que Tomé teve, inicialmente, foi meramente “da cabeça”. 
Daí Jesus lhe ter dito: “Porque me viste, Tomé, creste” (Jo 20.29a). Isso também 
aconteceu com Marta:



T e o l o g ia  S i s t e m á t ic a  P e n t e c o s t a l3 5 8

Dísse-Ibe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último Dia. Disse-lhe 
Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? (Jo 11.24,40).

Um a pessoa pode, por conseguinte, crer só com a mente, e não com o 
coração. A fé natural —  também chamada de “pensamento positivo” —  é 
de grande utilidade nas relações humanas, mas inoperante e sem valor para 
a salvação.

A defesa da fé. Textos como 2 Timóteo 4.7 e Filipenses 1. 16 mostram que o 
crente deve defender a sua fé nesse mundo de tanta confusão e antagonismo 
quanto à fé. O  apóstolo Paulo disse: “Combati o bom combate (...) guardei a fé”. 
Isso significa que devemos viver pela fé cada dia, sem esmorecer, defendendo o 
evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé deve ser conservada, pois é essencial 
à vida cristã (Rm  I .1 7; G1 2.20; 2 Pe 1.5; H b  11.6).

Outras expressões dajé. A significação do termo “fé” varia, no NovoTestamen- 
to. Em Gálatas 5.22, ela é uma das virtudes do fruto do Espírito, expressando 
fidelidade. H á ainda outras expressões da fé: um dom do Espírito (I  Co 12.9), 
o evangelho completo (2T m  4.7), a confiança absoluta em Deus, como proteção 
ou “escudo” (E f 6.17), além de uma fé que santifica (Fp 3.9).

A  DOUTRINA DO ARREPENDIMENTO

A fé se relaciona com Deus; o arrependimento, com o pecado. O  arrepen- 
dimento, pois, é uma doutrina básica quanto à salvação (M t 3.2; 4.17; Lc 13.3; 
Mc 6.12). Foi por isso que Jesus ordenou que “em seu nome, se pregasse o 
arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por 
Jerusalém” (Lc 24.47).

O  verdadeiro arrependim ento é o que produz convicção do pecado; 
contrição do pecado; confissão do pecado; abandono do pecado; e conver- 
são do pecado. Se essas cinco reações por parte do hom em  não ocorrerem, 
não se trata de arrependimento verdadeiro, completo, mas apenas tristeza 
e remorso: “Porque a tristeza segundo Deus opera arrependim ento para a 
salvação, da qual ninguém se arrepende; mas a tristeza do m undo opera a 
m orte” (2 Co 7.10).

Para que o homem não se glorie, o verdadeiro arrependimento é obra 
de Deus (A t 5.31; I I . 18; 2  T m  2.25; R m  2.4). Até o abrir do coração do 
pecador para o evangelho vem de Deus: “E certa mulher, chamada Lídia 
(...) nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta 
ao que Paulo dizia” (At 16.14). Isso ocorre pela exposição da Palavra de
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Deus, que conduz a pessoa ao arrependimento, sendo ela crente ou não (At 
2.37,38,41; Jn 3).

Uma das características sempre presente nos verdadeiros avivamentos, bem 
como entre um povo que se mantém avivado espiritualmente, é o arrependimento 
profundo.

O arrependimento deve sempre acompanhar o crente durante toda a sua vida. 
Isso demonstra sua humildade e fá-lo zeloso de Deus e de suas coisas. Davi, por 
exemplo, era um crente que sabia se arrepender e chorar diante de Deus; e por 
isso venceu. O Filho Pródigo iniciou o caminho de subida, de volta ao pai, a 
partir do momento em que começou a se arrepender (Lc 15.11-24).

A DOUTRINA DA CONFISSÃO

N o original, o verbo homologeo (gr.) e o substantivo homologia são os termos 
para confissão. Confessar é dizer de coração o que Deus diz sobre nós na sua 
Palavra (Rm  10.9,10; Lv 5.5; Sl 38.18; I Jo 1.9). N o  sentido bíblico, confissão 
não se refere primeiramente a confessar pecados. Significa concordar com o que 
Deus diz sobre nós —  e dEle —  na sua Palavra, bem como reconhecer os nossos 
pecados e faltas como sendo nossos e admitir os nossos erros, falhas, pecados e 
declará-los (At 19.18).

Vemos em Hebreus 3.1 que Jesus Cristo é o Sacerdote da nossa confissão, 
isto é, a quem confessamos quanto à nossa salvação e tudo o mais pertinente à 
fé. Em I João 1.9, está escrito: “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e 
justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça”.

Elementos da confissão. De acordo com ο I João 1.9, a confissão deve ser con- 
trita e definida: “nossos pecados”. Observe que são “pecados” (plural). Outro 
elemento é a renúncia ao pecado (Pv 28.13). E, quanto for o caso, a confissão 
deve ser com restituição.

Confissão secreta. E a confissão feita somente a Deus. Confissão de pecados 
cometidos pelo crente e conhecidos somente por ele e Deus. Tais pecados devem 
ser confessados secretamente ao Senhor, dependendo isso da base bíblica desse 
crente e da confiança plena e firme no que Deus declara na sua Palavra.

Confissão pessoal. E a confissão feita a pessoas contra quem pecamos. Nesse 
caso, antes de irmos a Deus contritamente, temos de tratar com o ofendido ou 
o cúmplice, pois a comunhão espiritual é tanto vertical (comunhão com Deus) 
como horizontal —  comunhão com o próximo ( I  Jo I.7a).

Confissão pública. E a confissão feita à igreja, à congregação. São pecados co- 
nhecidos, cometidos contra a coletividade cristã.
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A DOUTRINA DO PERDÃO DE PECADOS

E importante distinguir perdão divino (I  Jo 1.9) de perdão humano (Cl
3.13). Do lado divino, perdão é a cessação da ira moral e santa de Deus contra 
o pecado, e o seu cancelamento ou anulação. Visto do lado humano, o perdão é 
o alivio ou remissão da culpa do pecado, que oprime a consciência culpada.

Perdão é a remissão da punição do pecado, o qual leva à perdição eterna (N m  
23.21; Rm  8.33,34). Para nós, seres humanos, que, pela Queda, herdamos uma 
natureza pecaminosa e pecadora, parece fácil o perdão, e parece fácil Deus nos 
perdoar; isso por sermos todos uma raça de pecadores. Porém, com um Deus 
santíssimo em quem não há pecado, o caso é diferente!

Ora, até o homem acha difícil perdoar quando é injustiçado. Quanto mais
Deus! Deus nos perdoa porque Ele é amor; mas saibamos que o seu perdão é
baseado na mais perfeita justiça (I  Jo 1.9).

Perdão judicial. E para o descrente. A condição exigida por Deus para esse per- 
dão é a conversão do pecador: “Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que 
sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela 
presença do Senhor” (At 3.19). O  meio exigido, portanto, é a fé em Deus.

Perdão doméstico. E para o filho de Deus; da casa de Deus. A condição exigida 
é a confissão dos pecados com arrependimento e o abandono desses pecados.

Se confessarmos os nossos pecados} ele é fiiel e justo para nos perdoar os pecados e 
nos purificar de toda injustiça ( l fo l-9\
O que encobre as suas transgressões nunca prosperará; mas 0 que as confessa e deixa 
alcançará misericórdia (Pv 28.13).

O meio exigido é também a fé em Deus, e segundo a Palavra. Se a condição 
exigida por Deus para perdoar o crente faltoso fosse uma nova conversão, seria 
necessário nos convertermos constantemente...

As conseqüências de 0 crente não querer perdoar. O  crente se recusar a perdoar, não 
querer perdoar de forma alguma, é uma atitude que afeta comunhão com Deus, 
individual e coletivamente. Afeta, ainda, a nossa comunhão com os irmãos —  
com a igreja — , bem como o nosso caráter cristão e a nossa saúde em geral (cf.
M t 18.34,35).

Jesus, no seu ensino, no “Pai Nosso”, o único assunto que Ele repetiu três vezes 
foi o perdão; isto é, perdoarmos aos outros (M t 6.12,14,15). O momento ideal 
para o crente perdoar o seu ofensor é durante a oração (M t 11.25). Até nisso a 
oração é uma bênção! Crente que ora pouco, também perdoa pouco (ou nunca).
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Além do perdão entre os irmãos, deve haver reparação, quando for o caso 
(cf. E f  5.28; At 16.33; Lv 4— 6).

Falou mais 0 Senhor a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel: Quando homem ou 
mulher fizer algum de todos os pecados humanost transgredindo contra 0 Senhor; tal 
alma culpada é. E  confessará 0 pecado que fez; então, restituirá pela sua culpa segundo 
a soma total, e lhe acrescentará 0 seu quinto, e 0 dará àquele contra quem se fez culpado
(Nm 5.5-7).

A  DOUTRINA DA REGENERAÇÃO ESPIRITUAL

O termo regeneração tem a ver com a nossa inclusão na família de Deus ( I  
Pe 1.3,23; T t  3.5). Em Gênesis 1.27, temos a criação natural do homem; em 
Efésios 2.10, temos a sua criação espiritual.

Regeneração é o ato interior da conversão, efetuada na alma pelo Espírito 
Santo. Conversão é mais o lado exterior e visível da regeneração. Uma pessoa 
verdadeiramente regenerada pelo Espírito Santo é também convertida (cf. 
Lc 22.32).

Sendo regenerado pelo Espírito Santo, o crente é declarado filho de Deus (Jo
1.12,13). O  que ocasiona a regeneração espiritual não é primeiramente a justifica- 
ção pela fé, mas a comunicação da vida de Cristo —  da “vida eterna” ao pecador 
arrependido. Justificação tem a ver com o pecado do pecador; regeneração tem a 
ver com a natureza do pecador. Justificação é imputada por Deus; regeneração é 
comunicada por Deus.

Bem vês que a fé cooperou com as suas ohras e que; pelas ohras, a fé foi apeifeiçoada, e 
cumpriu-se a Escritura, que diz: E  creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como 
justiça, efoi chamado 0 amigo de Deus (Tg 2.22,23).

A  DOUTRINA DA IMPUTAÇÃO DA JUSTIÇA DE D E U S

Imputação é o lançamento ou creditamento da justiça de Cristo a nosso favor, 
mediante a nossa fé em Cristo (Rm  4.3ss; G1 2.16ss; 3.6-8; Gn I5 .6 ;T g  2.23). 
“O Senhor Justiça Nossa” (Jr 23.6). “Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual 
para nós foi feito por Deus (...) justiça” (I  Co 1.30).

O  princípio da doutrina da imputação da justiça de Deus é visto em passa- 
gens como Gênesis 3.21; 6.14 (hb.); e 15.6. Em Filemom v.I8 e Filipenses 4,17 
vemos a imputação ilustrada na prática natural:
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Σ, se te fez algum dano ou te deve alguma coisat põe isso na minha conta.
Não que procure dádivas, mas procuro 0 fruto que aumente a vossa conta.

Assim como a justiça divina é imputada ao que nEle crê, ao ímpio impenitente 
são imputados os seus pecados contra Deus (Sl 32.2). E também, da mesma for- 
ma, à nossa conta podem ser imputados males que cometemos contra o próximo 
(2 T m  4.16; At 7.60; I Ts 4.6; M t 6.12 —  “as nossas dívidas”).

Somos feitos justos diante de Deus, não primeiramente pela influência da 
moral cristã sobre nós, mas primacialmente pela imputação da justiça (retidão) 
de Deus sobre nós, pela fé em Jesus Cristo. Aleluia ao Deus Trino!

Respondida está, por Deus, a pergunta de Jó, de antanho: “Como seria justo o 
homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher?” (Jó 25.4).

A DOUTRINA DA ADOÇÃO DE FILHOS

A adoção de filhos é mencionada em textos como Romanos 8.15; Efésios 
1.5; e João 1.12.

Porque não recebestes 0 espírito de escravidão, para, outra vez, estardes em temor; 
mas recebestes 0 espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Aba, Pai.
[Deus Pai] ... nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si 
mesmo, segundo 0 beneplácito de sua vontade.
Mas a todos quantos 0 receberam deu-lhes 0 poder de serem feitos filhos de Deus: 
aos que crêem no seu nome.

A expressão “adoção de filhos” é uma única palavra no original: huiothesis —  de 
huios, “filho”, e thesis, “posição”. A idéia da adoção de filhos também se encontra no 
Antigo Testamento (Êx 2.10 com H b 11.24; Êx 4.22 com Os I I.I  e M t 2.15).

Em Efésios 1.4,5 está escrito que fomos predestinados por Deus para adoção 
de filhos, antes da fundação do mundo; portanto, antes da existência do homem. 
Isso exclui qualquer mérito humano e somente revela a graça infinita de Deus.

Na antiga Grécia. A adoção de filhos, na antiga Grécia, nada tinha a ver com a 
filiação da criança, e sim com a sua posição em relação à família (gr. huiothesis). Por 
meio do ato da adoção, o “filho”, ao atingir a idade necessária, passava à posição 
de herdeiro da família. Daí a expressão bíblica “adoção de filhos” (G1 4.4,5).

O  ato da “adoção de filhos” passou dos gregos para os romanos, e assim 
chegou aos tempos do Novo Testamento e da igreja. Biblicamente, então, Deus 
“adota” a quem já é seu filho.
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No presente. H á bênçãos desfrutadas já nesta vida, decorrentes da adoção, como: 
o nosso nome de família: “chamados filhos de Deus” ( I  Jo 3.1; E f 3.14,15); 
o testemunho do Espírito Santo em nosso interior, de que somos filhos de 
Deus (Rm  8.16); o recebimento do Espírito Santo (Rm  8.15; Lc I I . I I - I 3 ) ;  
a disciplina da parte de Deus que nos é ministrada, como seus filhos: “Se estais 
sem disciplina (...) sois então bastardos, e não filhos” (H b  12.8; cf. vv.6-I I); a 
nossa herança celestial, declarada e garantida por Deus (R m  8.17); e a redenção 
do nosso corpo.

Por meio da adoção, os nossos nomes foram registrados no livro da vida do 
Cordeiro (Lc 10.20; Fp 4.3; Ap 17.8; 3.5; 13.8; 20.12,15; 21.27).

No futuro. Em Romanos 8.23, vemos que os nossos privilégios quanto à adoção 
de filhos de Deus têm ainda um lado futuro: “... gememos em nós mesmos, espe- 
rando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo”. Isso se dará à vinda de Jesus 
para levar a sua Igreja.

Vede quão grande caridade nos tem concedido 0 Pai: que fôssemos chamadosfilhos de Deus.
Por isso, 0 mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Amados, agora somos filhos 
de Deus, e ainda não é manfesto 0 que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se 
manifestar, seremos semelhantes a eh; porque como é 0 veremos. E  qualquer que nele tem 
esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele épuro ( l Jo 3.1-3).

A DOUTRINA DA SANTIFICAÇÃO DO CRENTE

A justificação efetuada por Deus para nos salvar põe-nos em correto rela- 
cionamento com Ele. Já a santificação comprova a realidade da justificação em 
nossa vida, manifestando seus frutos em nós; em nossa vida.

Santo é aquele crente que vive separado do pecado, do mal, do mundo 
(mundanismo), e dedicado a Deus e ao seu serviço. Observe as palavras de Paulo 
em Atos 27.23: “Porque, esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e 
a quem sirvo, esteve comigo”.

O  cristão tem duas naturezas: uma humana, herdada de Adão, pela geração 
natural; e outra, divina, através da geração espiritual (I  Pe 1.23). Daí a santificação 
do crente ter dois aspectos: um diante de Deus, e outro, diante de si mesmo e 
do mundo (I  Jo 3.3; 2 Co 7.1; H b  12.14; M t 5.16). Essas duas naturezas do 
crente são vistas em Gálatas 5.17 e Romanos 6— 8.

Em Levítico 20.8 —  “Eu sou o Senhor que vos santifica” —  vemos a santifi- 
cação do crente diante de Deus, mas, no versículo 7, menciona-se a santificação crente 
diante de si mesmo e do mundo: “Santificai-vos e sede santos” (cf. I Pe L I 5).
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Santificação de objetos, eventos, datas, pessoas, animais. Esse aspecto da santificação é 
muito comum em relação aoTabernáculo e seus objetos, e seus oficiantes, os quais 
pertenciam somente a Deus, como vemos nos livros de Êxodo e Deuteronômio. 
Esse aspecto da santificação implica um só sentido, que é a posse de Deus, e a 
dedicação e separação desses elementos para o serviço de Deus.

Alguns exemplos desses elementos santos:

• Eventos e datas (Êx 20.8; D t 5.12; Lv 25.10; 23.2).
• O  Templo (I  Rs 9.3).
• O  altar dos holocaustos (Ex 29.37).
• As vestes sacerdotais (Êx 28.2; 29.29; 40.13).
• Pessoas (Êx 13.12; 28.41; 29.1,44; I Sm 16.5; I Cr 15.14; 2 Cr 29.5).
• Animais (N m  18.17; Êx I3.2b).

Nesse sentido, os templos atuais da igreja são santificados a Deus, bem como 
os objetos dedicados ao serviço dEle.

Santificação de pessoas. H á dois principais sentidos de santificação do crente em 
relação a Deus. O  primeiro diz respeito à separação do mal para pertencer a Deus
—  “Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo” (Lv 20.26). E  o sentido 
negativo da santificação, pois se ocupa do “não farás isso; não farás aquilo”, etc; 
é separar-se para Deus.

O segundo sentido de santificação do crente é 0 positivo. O  crente, já separado do mal, 
dedica-se a Deus para o seu serviço, ocupa-se em fazer algo para Ele: “De sorte 
que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e 
idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra” (2T m  2.21). Paulo, 
ao falar de Deus, disse: “de quem eu sou e a quem eu sirvo” (At 27.23).

A santificação é dúplice. Ser santo não é somente evitar o pecado, mas tam- 
bém servir ao Senhor, com a vida; com os talentos; com os dons; com os 
bens; com a casa; com o tempo; com as finanças; com os serviços, inclusive 
mão de obra. Por isso, muitos crentes não conseguem viver uma vida santa; 
eles não vivem pecando continuadamente, mas não querem nada com as 
coisas do Senhor, nem com a sua obra, nem com a igreja para zelar por ela 
e promovê-la.

Os tempos da santificação. A santificação de pessoas quanto à vida cristã abrange 
três tempos:

I )  Santificação passada e instantânea (I  Co 6 .11; H b  10.10,14; Fp I .I ;  I Co 1.2; 
Jo 15.4). E aspectual e posicionai, isto é, o crente estando “em Cristo” 
(Cl 1.20; Fp I .I) . O  crente posicionalmente “em Cristo” não pode ser
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mais santo do que o é no momento da sua conversão, pois a santidade 
de Cristo é a sua santidade (cf. I Jo 4.17). N a Igreja Romana, alguns são 
“canonizados” (feitos santos) depois de mortos, mas no Remo de Deus 
é diferente: os salvos são santos aqui, enquanto estão vivos!
Santificação presente e progressiva (2 Co 7.1). E temporal, vivencial. E a santifi- 
cação experimental, ou seja, na experiência humana, no dia-a-dia do crente 
(I  Ts 5.23; H b  13.12 —  “para santificar o seu povo”). A santificação 
posicionai e a experimental (progressiva) são vistas juntas nestas passagens: 
Hebreus 12.10 com 12.14; Filipenses 3.15 com 3.12; João 15.4 com 15.5;
I Coríntios 1.2; Filipenses I .I ;  e Levítico 20.7 com 20.8.
Santificação futura e completa (E f 5.27; I Ts 3.13). E plena; trata-se da santi- 
ficação final do crente ( I  Jo 3.2). Ela ocorrerá à Segunda Vinda de Jesus, 
para levar os seus ( I  Jo 3.2; E f  5.26,27). Seremos então mudados: “num 
momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a 
trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos 
transformados” (I Co 15.52).

Os meios divinos de santificação:

• Deus, o Pai (I  Ts 5.23). Deus, o Filho (H b 10.10; 13.12; M t 121). Deus,
0 Espírito Santo ( I  Pe 1.2), cujo título principal —  Espírito Santo —  já 
indica a sua missão principal: santificar.

• A correção divina. E um meio de santificação (H b 12.10,11).
• A Palavra de Deus. Lida, crida, estudada, ouvida, amada, meditada, 

pregada, ensinada, obedecida, vivida, memorizada (Sl 119.I I ;  Jo 15.3; 
17.17; Sl 119.9; E f 5.26).

• A paz de Deus em nós. Seu cultivo, sua busca, sua promoção (H b  12.14;
1 Ts 5.23a). Nestas duas passagens, a paz está ligada à santificação do 
crente.

• A fé em Deus. Esta, baseada na sua Palavra, é um meio divino de santi- 
ficação (Rm  4; H b  11.33; 2  Ts 2.13b; At 26.18; 15.9).

Alerta divino. A Palavra de Deus tem um  alerta para a igreja quanto à san- 
tificação: “Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o 
Senhor” (H b 12.14). E ainda: “Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e 
nunca falte o óleo sobre a tua cabeça” (Ec 9.8). Tenhamos cuidado com a falsa 
santidade, enganosa, sectarista, farisaica e exclusivista (2 T m  3.5); sigamos a 
verdadeira santidade (E f  4.24).

2)

3)
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A  DOUTRINA DA PRESCIÊNCIA DE D e US

A presciência de Deus é o seu pré-conhecimento de todas as coisas (I  Pe 1.2; 
R m  8.29). Ela é parte do seu atributo de onisciência. Ele pré-conhece todas as 
coisas sobre o homem, mas não as evita, por ser o homem livre e responsável por 
seus atos. N o  caso do pecado de Adão, o Senhor sabia disso na sua presciência; 
porém, não o evitou, por ter Adão livre-arbítno.

N o caso de Judas Iscariotes, vemos que ele, que foi escolhido por Jesus como 
um dos doze (Jo 6.70; Lc 6.13), “tirava” —  e não apenas “tirou” —  da bolsa o 
que ali se lançava, o que indica um ato voluntário, preconcebido e continuado (Jo 
12.6). E mais: a Palavra de Deus diz que Judas “se desviou”, o que denota ato 
voluntário, consciente e gradual (At 1.25). E importante enfatizar que ele não 
nasceu marcado para trair Jesus; apenas enquadrou-se nas condições da profecia 
sobre aquele que seria o traidor.

O  rei Saul —  que fora enviado por Deus (I Sm 9.15-17); ungido por Ele (I Sm 
10.1); mudado (I Sm 10.9); possuído pelo Espírito (I Sm 10.10); que profetizara 
pelo Espírito ( I Sm 10.10-13); edificara um altar ao Senhor ( I Sm 14.35) —  também 
desviou-se, ao edificar “uma coluna para si” (I  Sm 15.12) e envolver-se, em seguida, 
em práticas espíritas. Por fim, morreu como suicida; distanciado de Deus.

Demas foi um obreiro que trabalhou com o apóstolo Paulo, porém se des- 
viou, como lemos em 2 Timóteo 4.10: “Porque Demas me desamparou, amando 
o presente século...” O utros que também “naufragaram na fé”, desviando-se 
do caminho da verdade, foram Himeneu e Alexandre (I  T m  1.19,26). Basta 
ler a sucinta biografia desses obreiros para chegar à conclusão de que eles es- 
colheram o seu próprio caminho, haja vista a presciência de Deus não forçar a 
livre-vontade do homem.

O  Todo-Poderoso, como onisciente, conquanto conheça de antemão os 
que o rejeitarão, não interfere, por ter Ele criado o homem dotado de livre- 
arbítrio. Deus não viola esse princípio. Sim, o Senhor não criou o homem como 
um autômato, um robô, mas como ser moral, responsável por seus atos, com 
a faculdade de decisão e livre-escolha —  se bem que essas faculdades estão 
grandemente prejudicadas pelo efeito deletério do pecado, principalmente os 
de incredulidade e rebeldia.

A  DOUTRINA DA ELEIÇÃO DIVINA

“Eleição” e “escolha” são apenas um termo, no original: ecloge. A eleição “olha” 
para o aspecto passado da nossa salvação (I  Pe 1.2; E f  1.4). Eleição divina é,



3 6 7Soteriologia —  a Doutrina da Salvação

pois, a nossa escolha para a salvação, feita por Deus. Nós, pecadores por natureza, 
não sabemos escolher, mas o Senhor nos escolhe (Jo 15 .16).

E claro que a eleição, em si, não implica salvação:

Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do Senhor, por vos 
ter Deus elegido desde 0 principio para a salvação, em santificação do Espírito efé da 
verdade (2 Ts 2.13).
eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e 
aspersão do sangue de Jesus Cristo: graça epaz vos sejam multiplicadas ( l Pe 1.2).

N a Bíblia mencionam-se a eleição divina coletiva, como a de Israel (Is 45.4;
41.8,9) e a da Igreja (E f 1.4); e a individual, como a de Abraão (N e 7.9) e a de 
cada crente (Rm  8.29). A vocação e a eleição do crente, do seu lado humano. 
Em 2 Pedro LIO  lemos: “Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme 
a vossa vocação e eleição; porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçar eis”.

A escolha divina ocorre da maneira como é descrita em I Tessalonicenses 
1.4-10. Ela se dá pelo recebimento do evangelho, pela fé, e permanência em Cristo, 
mediante a santificação daqueles que se convertem dos ídolos ao Deus vivo e 
verdadeiro, a fim de servi-lo “e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou 
dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura” (v. 10).

Deus não elege uns para a salvação, e outros, para a perdição. O  homem é 
capaz de fazer a livre-escolha. E a graça de Deus não é irresistível, como muitos 
ensinam, valendo-se do falacioso chavão “Uma vez salvo, salvo para sempre”.

A DOUTRINA DA PREDESTINAÇÃO

A predestinação “olha” para o aspecto futuro de nossa salvação (R m  
9.29; E f  1.5,11). Segundo as Escrituras, ela é o nosso pré-destino. A salva- 
ção não é um decreto divino, pois isso seria um fatalismo cego e impróprio 
atribuído a Deus.

O decreto de Deus. A expressão em apreço, conforme mencionada em Romanos 
8.28 (gr. prothesis) aparece em outras passagens como “decreto”, “propósito” 
(Rm  9 .11; E f I . I I ;  3 .11; 2 Tm 1.9). Trata-se do eterno propósito de Deus, 
segundo o desígnio de sua própria vontade, pelo qual Ele preordenou, para a sua 
glória, tudo o que acontece. Esta definição é geral e não abrange especificamente 
a salvação da humanidade, como a que se segue.

Deus decretar é uma coisa; a execução por Ele desse decreto, outra, 
como lemos em 2 T im óteo  1.9: “ [Deus,] que nos salvou e chamou com
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uma santa vocação; não segundo as nossas obras, mas segundo o seu pró- 
prio propósito  e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos 
dos séculos”.

Alguns fatores implícitos na execução do decreto de Deus são:
• O  tempo determinado por Deus, isto é, o “quando” do Senhor.
• A condicionalidade ou a incondicionalidade do seu decreto (2 Tm 1.9).

O  decreto da criação do mundo, que teve lugar na eternidade passada,
só foi executado por Deus “no princípio” (Gn I .I ) .  Apesar de o decreto do 
advento de Jesus vir da eternidade (Ap 13.8; I Pe 1.20), o seu cumprimento 
só ocorreu em Belém. O  Remo, preparado desde a fundação do mundo, só 
será desfrutado no futuro (M t 25.34).

Da mesma forma, o decreto da nossa eleição para a salvação é eterno, mas 
só começou a se cumprir quando Cristo veio (2 Tm 1.9; Rm  8.28; 9.11,23,24; 
16.25; E f 1.9; 3 .11).

... [Deus, 0 PaíJ nos elegeu nele [Cristo] antes da fundação do mundo, para que 
fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade (Ef 1.4,1l).
E  os gentios, ouvindo isto, alegraram~se e glorifuaram a palavra do Senhor, e creram 
todos quantos estavam ordenados para a vida eterna (At 13.48).

Predestinação divina e livre-escolha humana. N a  Bíblia temos tanto a predestinação 
divina como a livre-escolha humana, em relação à salvação; mas não uma predes- 
tinação em que uns são destinados à vida eterna, e outros, à perdição eterna. Mas 
a Palavra de Deus não apresenta uma livre-escolha humana como se a salvação 
dependesse de obras, esforços e méritos humanos.

Os extremos nesse assunto (e noutros) é que são maléficos, propalando en- 
sinos que a Bíblia não contém. A ênfase inconseqüente à soberania de Deus no 
tocante à salvação leva a pessoa a crer que a sua conduta e procedimento nada 
têm com a sua salvação. Por outro lado, a ênfase inconseqüente à livre-vontade 
(livre-arbítrio) do homem conduz ao engano de uma salvação dependente de 
obras, conduta e obediência humanas.

Ora, somos salvos, não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer para 
Deus, mas pelo que Jesus já fez por nós, uma vez para sempre. H á muitos por aí 
tendo a salvação dependente de suas obras, obediência, conduta, santidade, etc. 
Não é de admirar que os tais caiam e não se levantem, e que quando pequem 
duvidem da sua salvação.

N a realidade, parece incoerente e irreconciliável que algo predestinado por 
Deus admita livre-escolha ou livre-vontade. Mas, só porque não entendemos
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algo, ou entendemo-lo apenas em parte, deixa ele de existir? A conversão, por 
exemplo, tem muito de misterioso:

Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra 
onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes donde vem, nem para onde vai; assim 
é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como 
pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso?
(Jo 3.1-10).

H á muitas coisas com as quais convivemos em nosso dia-a-dia, e que não 
as entendemos bem, ou quase nada, e, contudo, não queremos passar sem elas: 
o sono (semi-hibernação), os sonhos (o mundo onírico), o metabolismo basal, 
a teoria eletrônica, a eletricidade, o vento, a água suspensa no espaço (infinitas 
toneladas!), etc.

H á quem afirme que uma pessoa verdadeiramente salva não poderá jamais 
perder-se. Mas, quanto a isso, precisamos ver o que realmente a Bíblia diz, não 
esquecendo os são princípios da exegese bíblica, e o que essas pessoas deduzem do 
que a Bíblia diz.

Calvmismo e Arminianismo. Muitos têm seguido cegamente a João Calvino
—  teólogo francês, radicado na Suíça, falecido em 1564 — , o qual pregava a 
predestinação como uma eleição arbitrária de indivíduos; como graça irresistível 
e impossibilidade de perda da salvação.

Outros têm seguido as idéias de Jacobus Arminius, teólogo holandês falecido 
em 1609, o qual pregava doutrinas conflitantes quanto à salvação e a sua segu- 
rança. Um  perigo fatal a que pode levar o arminianismo é o crente depender de 
suas obras, de sua conduta, de seu porte, de sua obediência pessoal, para a sua 
salvação (H b 9.12). Nesse extremo campeia a falsa santidade, sendo o homem 
enganado pelo seu próprio coração (Jr 17.9).

N o  caso da predestinação e da livre-escolha, no tocante à salvação, a ten- 
dência humana é rejeitar uma ou outra. Os arminianistas extremistas rejeitam a 
predestinação, e os calvimstas extremistas rejeitam o livre-arbítrio.

Entretanto, um exame atento e livre de preconceito da Palavra de Deus mostra 
que, através da obra redentora de Jesus, Deus destinou de antemão (predestinou) 
todos os homens à salvação: “quem quiser, tome de graça da água da vida” (Ap 
22.17; Is 45.22; 55.1; M t 11.28,29; 2 Co 6.2; I Tm 2.4). De acordo com João 
12.32, todos podem ser atraídos a Cristo. Mas nem todos querem seguir a Cristo.

A predestinação segundo os predestinalistas. Estes dizem que o homem, decaído 
como está, no seu estado de depravação total, é incapaz de fazer livre-escolha
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concernente a sua salvação, pois está incapacitado espiritualmente para isso. Então 
Deus elege o homem para a salvação. Segundo essa teoria, Deus elege uns para 
a salvação, comunicando-lhes também a fé. Os demais, não-escolhidos, estão 
perdidos. Isso eqüivale a dizer que Cristo morreu apenas pelos “escolhidos”.

Do raciocínio acima decorre outro: que a graça de Deus é irresistível, isto é, 
a graça de Deus não pode ser recusada por aqueles a quem Deus escolhe salvar. 
Segundo o predestinalismo, a salvação é um decreto divino, e a conversão é 
simplesmente o início da execução desse decreto. O  termo “decreto” é extraído 
de textos como Romanos 8.28: “E sabemos que todas as coisas contribuem 
juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados 
por seu decreto”.

Afirmam também os predestinalistas que a vida eterna em Cristo é um dom 
de Deus, e que uma vez recebida não pode ser jamais perdida em conseqüência 
de qualquer ato ou determinação da vontade humana. E que se, de fato, o crente 
nasceu de novo, está eternamente salvo. Caso venha a desviar-se, comprometerá, 
sim, o seu galardão, mas jamais perderá a sua salvação, nem cairá em apostasia. 
Ê como alguém que, estando a bordo de um navio, escorrega e cai, porém con- 
tinua a bordo.

Finalmente, dizem que o crente salvo “está escondido com Cristo em Deus” 
(Cl 3.3), e que o Inimigo jamais o achará, nem jamais o arrebatará dessa posição. 
Em abono dessa predestinação fatalista, os predestinalistas citam textos como 
João 6.37; 10.28,29; Romanos 8.28-30; Efésios 1.4,5; 2 Tessalonicenses 2.13; 
Eclesiastes 3.14; Filipenses 1.6; I Pedro 1.2; e Apocalipse 17.8 —  mas sem 
interpretá-los à luz de seus respectivos contextos imediato e remoto.

Ora, proceder como acima exposto é adaptar a Bíblia ao raciocínio humano; 
ou seja, ao modo humano de pensar, como se a Palavra de Deus dependesse de 
argumentos humanos.

A Bíblia é contrária ao predestinalismo. A Palavra de Deus não afirma que Cristo 
morreu apenas pelos eleitos. Cristo morreu por todos, e não somente pelos eleitos 
( I  Tm  2.4,6; I Jo 2.2; 2 Pe 3.9; At 2.21; I0 .4 3 ;T t 2 .1 1; H b  2.9; Jo 3.15,16; 2 
Co 5.14; Ap 22.17). Ora, aqui não se trata somente de “eleitos”, mas de “todos” 
que quiserem ser salvos. O  falso ensino de que Cristo teria morrido apenas pelos 
eleitos pode conduzir a um desinteresse pela evangelização, haja vista Deus já ter 
separados os perdidos que vão para o inferno.

Qualquer pessoa que crê em Jesus torna-se um dos escolhidos de Deus, pois 
somos eleitos em Cristo (E f 1.4). Em Mateus 22.1-14, vemos que todos os 
convidados foram “chamados”; porém “escolhidos” foram os que aceitaram o 
convite do rei. N o  versículo 14, a expressão “muitos são chamados, mas poucos
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escolhidos” revela, portanto, que das multidões que ouvem o evangelho apenas 
uma pequena parte crê em Cristo e o segue.

Deus elegeu para si um povo chamado Igreja, e não indivíduos, isoladamente. 
Somos predestinados porque somos parte da Igreja de Deus; não somos parte 
da Igreja porque fomos antes, individualmente, predestinados. Se, na Igreja, 
como Corpo de Cristo, alguém individualmente se desvia, e não volta, a eleição 
da Igreja não se altera.

De igual modo foi a eleição de Israel. O  Senhor elegeu aquele povo para si; não 
indivíduos de per si. E tanto que milhares de israelitas se desviaram, porém a eleição 
de Israel, como povo, prosseguiu.

A livre-escolha do homem é uma realidade inconteste. A Bíblia acentua a cada 
passo a responsabilidade do homem no tocante à sua salvação. Deus oferece a salvação 
e, mediante o seu Espírito, convence o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo 
O homem aceita a salvação ou rejeita-a (Is 1.19,20; Js 24.15; D t 30.19; Jo 1.11,12; 
3.15,16,19; Ap 22.17; Lc 13.34; At 7.51; I Rs 18.21; I T m  4.1; 2  Cr 15.2; Mc 
16.16; H b 2.3; 3.12; 12.25).

Não existe graça irresistível. O  homem através dos tempos tem resistido a Deus, 
por sua incredulidade e rebeldia (At 7.51; I T s 5.19; Pv 1.23-30; M t 23.37; 2 
Pe 2.21; H b  6.6,7; T g  5.19). Ora, a ação do Espírito Santo no pecador, para 
que se salve, é persuasiva, e não compulsória: “Assim que, sabendo o temor 
que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos 
a Deus; e espero que, na vossa consciência, sejamos também manifestos” (2 
Co 5 .I I ) .

Um  cristão salvo pode vir a se perder; pode, sim, desviar-se, cair em peca- 
do e perecer, caso não se arrependa ante a insistência do Espírito Santo (Ez 
18.24,26; 33.18; H b  3 .I2 -I4 ; 5.9; I Tm  4.1; 5.15; 12.25; 2 Pe 3.17; 2.20-22; 
Rm  11.21,22; IT s  5.15; D t 30.19; I Cr 28.9; 2 Cr 15.2; I Co 10.12; Jo 15.6). 
Essa verdade fica amda mais evidente quando consideramos o “se” condicional 
quanto à salvação (H b 2.3; 3.6,14; Cl 1.22,23), bem como a condição: “ao que 
vencer”, que aparece sete vezes em Apocalipse 2 e 3.

As palavras de Jesus em João 6.37 —  “Todo o que o Pai me dá, esse virá a 
mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora” —  significam que 
Deus destinou à salvação, não somente este ou aquele indivíduo, mas sim todo 
aquele que nEle crê (Jo 3.16). Ou seja, tal passagem refere-se ao fato de Deus 
aceitar o pecador quando este vem a Ele.

Outro texto empregado pelos predestinalistas é João 10.27,28: “As minhas 
ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem; e dou-lhes a vida 
eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos”. N ote
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que o versículo 27 mostra as condições da ovelha, para que ela nunca venha a 
perecer, nem sair das mãos de Jesus e do Pai (cf. Jo 6.67).

Se não há perigo de queda definitiva para o crente, por que a Bíblia adverte 
com tanta ênfase para que ninguém caia (I Co 10.12; H b  3.12; Jo 15.6; I Tm
4.1 [“apostatarão”]; 2T s 2.3 [“apostasia”]; Pv 16.18; 28.14; Ap 2.4,5)?

Porque, se víverdes segundo a carne, morrereis... (Rm 8.13).
Portanto, irmãos, procurai Jazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição; 
porque, Jazendo isto, nunca jamais tropeçareis (2 Pe 1.10).
Antes, subjugo 0 meu corpo e 0 reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, 
eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado ( l Co 9.27).
... porquanto vos desviastes do Se ^OR, o Se \!HOR não será convosco ÍNm 14A3).

O verdadeiro significado da predestinação. Em I Timóteo 2.4, está escrito: “TDeus] 
quer que todos os homens se salvem”. Nisto está incluído o mundo inteiro que 
queira. De fato, todos os que verdadeiramente crêem, se salvam; somos testemunhas 
disso. O  Senhor predestinou à salvação todo aquele que aceitar a Jesus. A própria 
aceitação já é um dom de Deus, para que ninguém se glorie julgando que assim 
contribuiu para a sua salvação.

A predestinação fatalista da alma, como ensinada pelos calvmistas, bem 
como a dependente de obras humanas, propalada pelos arminianistas, não têm 
apoio na Palavra de Deus. O  termo original de onde provém a nossa palavra 
“predestinação” (gr. proorizo) significa “destinar de antemão” , “predeterminar”, 
“preestabelecer”, “prefixar”, “preeleger”, etc.

Esse vocábulo aparece seis vezes no Novo Testamento, variavelmente tradu- 
zido, dependendo da versão utilizada. N a  versão Revista e Corrigida (ARC), a 
palavra aparece nas seguintes passagens:

• Atos 4.28 —  “anteriormente determinado”.
• Romanos 8.29 —  “predestinou”.
• Romanos 8.30 —  “predestinou”.
• I Coríntios 2.7 —  “ordenou antes”.
• Efésios 1.5 —  “predestinou”.
• Efésios I .I  I —  “predestinados”.

A predestinação que a Bíblia realmente ensina não é a de uns para a vida eter-
na e a de outros para a perdição eterna. A predestinação é para os que quiserem
ser salvos, conforme lemos em 2 Tessalonicenses 2.13 e 2 Timóteo 2.10: “Deus



3 7 3Soteriologia —  a Doutrina da Salvação

nos escolheu desde o princípio para a salvação”; “Escolhidos para que também 
alcancem a salvação”.

Eleição é o ato divino pelo qual Deus escolhe ou elege um povo para si, para 
salvá-lo (2T s  2.13). Predestinação é o ato de Deus determinar o futuro desse 
povo. N o  Novo Testamento, esse povo é a Igreja, o Corpo de Cristo, o povo 
salvo (E f 1.22,23).

N a predestinação de Deus para a Igreja está a sua conformação à imagem 
do Filho de Deus (Rm  8.29), a sua chamada para a salvação (Rm  8.30), a sua 
justificação (Rm 8.30) e a sua glorificação (Rm  8.30). Essa conformação depende 
de chamada, justificação e glorificação do crente. E depende, ainda, da santidade 
de Deus (E f 1.4) e da adoção de filhos (E f 1.5).

Outrossim, a eleição divina não consiste somente na soberania de Deus, mas 
também na sua graça (Rm  11.5).

A real segurança da salvação. O  crente está seguro quanto à sua salvação 
enquanto permanecer em Cristo (Jo 15.1-6). N ão há segurança fora de 
Jesus e do seu aprisco. N ão há segurança espiritual para ninguém, estando 
em pecado (cf. R m  8.13; H b  3.6; 5.9). Jesus guarda o crente do pecado; e 
não no pecado.

Somos mantidos em Cristo pelo seu poder, mediante a nossa fé nEle (I  
Pe 1.5; Jd v.20; 2 Co I.24b). A salvação é eterna para os que obedecem ao 
Senhor (H b  5.9; I Co 15.1,2). Estamos em pé pela fé em Cristo, e não pela 
predestinação: “tu estás em pé pela fé” (Rm  11.20); “se é que permaneceis 
firmes e fundados na fé” (Cl 1.22,23); “Deus é salvador de todos, mas prin- 
cipalmente dos fiéis [lit. “dos que crêem”]” ( I  T m  4.10).

H á vários outros textos que também mostram a segurança do crente somente 
enquanto este está em Cristo:

Pois que tão encarecidamente me amou, também eu 0 livrarei; pô-lo-ei num alto 
retiro, porque conheceu 0 meu nome (Sl 91.14).
Tenho posto 0 Senhor continuamente diante de mim; por isso que ele está à minha 
mão direita, nunca vacilarei (Sl 16.8).
Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente 0 princípio 
da nossa confiança até ao fim (Hb 3.14).
...eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar 0 meu 
depósito até àquele Dia (2 Tm 1.12).
[Senhor Jesus Cristo, j 0 qual vos confirmará também até ao fim, para serdes 
irrepreensíveis no Dia de ;10550 Senhor Jesus Cristo ( l Co 1.8).
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O  crente deve obedecer a Deus; não para que a sua obediência o salve ou 
o mantenha salvo, mas como uma expressão da sua salvação, do seu amor e 
da sua gratidão para com aquEle que o salvou. Não nos tornamos salvos por 
aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pela fé em Jesus Cristo (At 
16.31). A conservação da salvação também vem pela fé em Cristo, pois está 
escrito: “O  justo viverá da fé” (Rm  I .1 7).

Conclusão. A doutrina da predestinação como ensinada pelo calvinismo só 
leva em conta a soberania de Deus, e não a sua graça (Rm  I I .5 ;T t  2 .1 1) e a sua 
justiça (SI 145.17; Rm  3.21; I .I7 ; 10.3). Em Ezequiel 18.23 e 33 .11 vemos que 
Deus quer que o ímpio se converta, e não apenas os eleitos e predestinados. Deus 
jamais predestinaria alguém ao inferno sem lhe dar oportunidade de salvação. 
Isso aviltaria a natureza dEle.

Se todos já estão predestinados quanto ao seu destino eterno, então não há 
lugar para escolha, decisão ou livre-arbítrio por parte do homem. Entretanto, te- 
mos essa escolha mencionada e exposta em vários textos bíblicos, como vimos.

Que Deus nos conceda cada dia uma visão espiritual cada vez mais ampla 
e profunda, a fim de compreendermos a sublimidade da gloriosa salvação que 
Jesus Cristo consumou; da qual, pela graça de Deus, já somos participantes. 
Glória, pois, a Ele!

A doutrina da predestinação situando o crente na presciência de Deus não 
está na Bíblia para motivar choques de idéias, especulações ou coisas semelhantes; 
mas para, de modo carinhoso, Deus encorajar o crente. Através dela, o Senhor está 
mostrando que antes que o mundo existisse, e o homem nascesse, Ele antecedeu- 
se e antecipou-se a tudo, prevendo problemas e dificuldades em nosso caminho e 
nos mostrando que é poderoso para nos levar a salvo para o seu Reino celestial 
(2 T m  4.18, ARA).

Tendo por certo isto mesmo: que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará 
até ao Dia de Jesus Cristo (Fp 1.6).
Orat àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, 
com alegria) perante a sua glória (...) seja glória e majestade; domínio e poder, antes de 
todos os séculos, agora epara todo 0 sempre. Amém! (jd vv.24,25),

A  DOUTRINA DA CHAMADA DIVINA PARA A SALVAÇÃO

Essa chamada não se refere apenas à salvação, mas também ao plano de 
Deus para a vida do crente, como lemos em Efésios 4 .I - I5 ,  especialmente nos 
versículos I I  a 15:
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Έ ele [Cristo] mesmo deu uns apóstolos, e outros para profetas, e outros para 
evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo 0 aperfeiçoamento dos santos, 
para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos 
à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão pefeito, à medida da 
estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes... Antes, 
seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.

Em Efésios 1. 18 vemos também nessa chamada a esperança divina para a qual 
Deus nos chamou: “tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que 
saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua 
herança nos santos”. N a nossa chamada para a salvação temos o cumprimento 
da nossa eleição: “Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros, derra- 
deiros, porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos” (M t 20.16). Leia 
também Mateus 22.14.

A DOUTRINA DA JUSTIFICAÇÃO

Justificação é o ato judicial de Deus, pelo qual Ele declara justo diante dEle 
o pecador que põe sua fé para a salvação em Jesus, ficando assim isento de culpa 
e condenação (Rm  8.30). A justificação é um ato e também um processo, como 
a santificação experimental na vida do crente; ela é primeiramente um ato de 
Deus.

O  que é justificar? E Deus declarar justo diante dEle o transgressor que crê 
em Jesus como o seu Salvador pessoal (Rm  4.3-5; 8.33). Justificar, como Deus 
justifica, é mais que perdoar. Em teologia sistemática, a justificação precede a 
santificação, mas na Bíblia a santificação precede a justificação (I  Co 6 .11), que 
também é um processo —  “justificação de vida” (Rm  5.18).

Diferenças entre justificar e perdoar. O  perdão remove a condenação do pecado; a 
justificação nos declara justos diante de Deus; isto é, como se nunca tivéssemos 
pecado! Quão maravilhosa é a graça de Deus! Aleluia!

Somente Deus pode perdoar e também justificar a um só tempo. O  homem 
jamais pode fazer isso; ele pode relativamente perdoar, mas não justificar —  
declarar justo um transgressor da lei. Como é possível um Deus perfeitamente 
justo perdoar e também justificar o ímpio, transgressor, sobrecarregado de delitos 
e pecados?

Mediante o seu amor, Deus substituiu o culpado pelo inocente. O  imaculado 
Cordeiro de Deus, no Calvário, pelo amor divino, nos substituiu, levando sobre 
si os nossos pecados.
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Verdades fundamentais da justificação pela fé, As verdades fundamentais da justificação 
pela fé em Deus são: ( I )  a sua origem, que é a graça de Deus (Rm 3.24;T t 3.7); 
a sua base, o sangue de Jesus (Rm 5.9); o seu meio, a fé (Rm  5.1; 3.25); o seu 
testemunho perante os homens são as obras (Tg 2.24); e a sua causa instrumental 
é a ressurreição de Jesus Cristo (Rm  4.25).

A  DOUTRINA DO JULGAMENTO DO CRENTE

A doutrina do julgamento do crente é geralmente estudada, em teologia sis- 
temática, sob a escatologia. Trata-se do Tribunal de Cristo, isto é, o julgamento 
da igreja após o seu arrebatamento (2 Co 5.10; Rm  14.10; I Jo 4.17). É o dia 
da prestação de conta da nossa vida; da nossa mordomia cristã, da nossa diaconia 
ante o citado Tribunal.

Segundo a Palavra de Deus, o julgamento do crente é tríplice. No passado, o 
crente foi julgado em Cristo, no Calvário, como pecador (2 Co 5.21). No presente, 
ele é julgado como filho de Deus, durante a sua vida (I  Co 11.31). No futuro, 
será julgado como servo de Deus, quanto à sua fidelidade no serviço prestado a 
Deus (2 Co 5.10).

N ão será um julgamento de pecados do crente (Rm  8.1; Jo 5.24), mas das 
obras do crente (Ap 22.12; 14.13). Todos os crentes serão julgados, e não ape- 
nas alguns. Este autor e o leitor —  eu e tu —  também: “... todos havemos de 
comparecer ante o tribunal de Cristo” (Rm  14.10). “... para que cada um receba 
segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal” (2 Co 5.10).

05 critérios do julgamento. Os critérios de julgamento do crente no Tribunal de 
Cristo envolvem: a “lei da liberdade cristã” (Tg 2.12), haja vista sermos livres 
para fazermos ou não a vontade de Deus (vamos responder por essa liberdade 
diante do Senhor naquele dia); a qualidade do trabalho que fazemos para Deus 
(M t 20.1-16); vemos neste ensino de Jesus que muitos crentes trabalharão a 
vida toda ( “o dia todo”, v. 12), mas receberão a recompensa de quem trabalhou 
apenas “uma hora”. Não será primeiramente a quantidade de trabalho que será 
julgada, e sim primeiramente a qualidade desse trabalho.

Outros critérios de julgamento serão: o “material” empregado no trabalho feito 
para Deus (I  Co 3.8,12-15); a conduta do crente por meio do seu corpo (2 Co 
5.10); o modo como tratamos nossos irmãos na fé (Rm  14.10; Tg 5.9; E f 6.8; 
Cl 3.25); e os motivos secretos do nosso coração que nos levaram aos respectivos 
atos ( I  Co 4.5; Rm  2.16).

Um  aviso a todos os que ensinam na casa de Deus: o seu julgamento será 
maior, mais rigoroso e mais exigente:
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Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres; sabendo que receberemos mais duro 
juízo Çlg 3.1).
Qualquer; pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos 
homens será chamado 0 menor no Reino dos céus; aquele, porém, que os cumprir e 
ensinar será chamado grande no Reino dos céus (Mt 5.19).

A DOUTRINA DA GLORIFICAÇÃO FUTURA DOS SALVOS

Em Romanos 8.30 Deus tem tanta certeza da realização da nossa glorificação, 
que declara o fato no tempo passado! Isso também ocorre com outros grandes mi- 
lagres da salvação, como a cura divina, também declarados pelos profetas no tempo 
passado do verbo: “Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas 
iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, 
fomos sarados” (Is 53.5).

Uma forma de glória divina era, possivelmente, o vestuário original de Adão e 
Eva antes de pecarem (Gn 2.25; Rm  3.23; Sl 104.1,2; I Pe 1.7). Maior ainda será 
a glória da Igreja (M t 13.43; Cl 3.4; Rm  8.18; I Co 15.43; Fp 3.21). A salvação 
começa com a redenção da alma; prossegue com a redenção do corpo; e culmina 
com a glorificação do crente integral. Daí o autor de Hebreus ter chamado essa 
gloriosa obra de Deus de “uma tão grande salvação” (H b  2.3).

Ainda quanto à nossa glorificação integral, a Palavra de Deus menciona a 
salvação nas eras divinas e futuras. João Batista, inspirado pelo Espírito, disse 
que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo —  kosmos. Isso só acontecerá 
plenamente no futuro.

Em Efésios 2.7, vemos isso, onde a palavra para “eras” é aiõnios, termo que 
se traduz por “séculos” em I Timóteo 1. 17:

[Deus nos vivificoujuntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais] 
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua 
benignidade para conosco em Cristo Jesus.
Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra eglória para 
todo 0 sempre. Amém!
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1) Cite a referência do Evangelho Segundo São Lucas que 
trata do tríplice teste do discipulado cristão.

2) Dê a definição de salvação e cite, e comente, as três refe- 
rências bíblicas mencionadas neste capítulo.

3) O  que abrange a salvação pessoal; isto é, em que consiste 
ela?

4) Cite os passos que o pecador deve dar para receber a sal- 
vação em Jesus.

5) Umas das principais finalidades da Lei divina é expor o 
quê?

6) Quanto aos aspectos do pecado, cite os dois principais.
7) Em que consiste o pecado de omissão?
8) O  que é a graça de Deus, segundo a Bíblia?
9) Cite as quatro grandes palavras bíblicas que revelam a 

extensão e grandiosidade da expiação.
10) Além de satisfazer e aplacar o Supremo Legislador (Deus), 

que mais efetua a expiação?
11) Mencione o tríplice resultado da redenção efetuada por 

Jesus em nosso lugar.
12) Cite o conceito bíblico de propiciação.
13) Dê referências bíblicas sobre Jesus como a nossa propi- 

ciação.
14) O  que produz o verdadeiro arrependimento?
15) Que é a “adoção de filhos”, conforme Romanos 8.15?
16) O  que é um santo, segundo a definição dada neste capí- 

tulo?
17) Cite os meios divinos de santificação do crente; e mencione 

também as respectivas referências.
18) A predestinação do crente, segundo as Escrituras, tem a 

ver com o quê?
19) Cite três dos critérios de julgamento do crente perante o 

Tribunal de Cristo.
20) A salvação começa com a redenção da alma; prossegue com 

a redenção do corpo; e culmina com o quê?
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E c l e s i o l o g i a  —  a  D o u t r i n a  d a  I g r e j a

do Côidô



Igreja do Senhor Jesus jamais perdeu a sua relevância histórica, não 
obstante as frustradas e constantes tentativas perpetradas pelo Inimigo 

para destruí-la através dos tempos. Ainda hoje, cerca de dois mil anos após a 
sua inauguração no Pentecostes, suas fronteiras continuam em expansão através 
do mundo, suportando todos os ventos contrários e cumprindo a missão para a 
qual foi por Deus estabelecida.

Conquanto a Igreja, como Corpo, seja muito mais que uma organização, a 
História é pródiga em revelar que muitas instituições sucumbiram com o tem- 
po, comprovando a tese de que qualquer organização, por mais forte que seja, 
tem a sua trajetória bem definida em três fases distintas —  crescimento, ápice e 
decadência — , para então submergir-se nas lembranças do passado.

Não é assim com a Igreja. Ela se caracteriza por uma natureza singular, que lhe 
assegura plena capacidade de resistir aos ataques das forças malignas e ter continui- 
dade histórica nas circunstâncias mais adversas, até que cumpra o seu objetivo.

I n t r o d u ç ã o  à  E c l e s io l o g ia

Como explicar a força e a permanência de uma instituição como a Igreja, 
que contraria toda a lógica daqueles que trabalham contra ela? Como conseguiu
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transpor adversidades que, em circunstâncias comuns, teriam sido a sua própria 
sepultura? Que força a mantém viva e atuante em meio a uma sociedade relati- 
vista e secularizada como a atual? Que esperança fortaleceu a fé daqueles que, 
ao longo da História, foram torturados e mortos por não negarem a sua fé em 
Cristo e serviram de esteio para a fé invicta de futuros cristãos?

O  segredo está em sua origem. Apesar de sua constituição humana, tem pro- 
cedência divina, pois foi estabelecida pelo próprio Deus, que a sustenta e faz com 
que tudo quanto projetou para ela, em sua trajetória, se realize. De outra forma, 
só saberíamos algo a seu respeito, hoje, apenas através das págmas empoeiradas 
dos historiadores, e não de sua pujante e aguerrida presença contemporânea na 
luta contra o mal e na proclamação das boas novas trazidas ao mundo com o 
primeiro advento de Cristo.

Conhecer o que a Bíblia revela acerca da Igreja fortalece a fé, anima a cami- 
nhada e traz segurança quanto à prática dos atos a ela inerentes no mundo. A 
batalha diária dos que pertencem a ela não é inglória, sem sentido, mas significa 
testemunhar a ação de Deus através da História até o ápice do plano divino na 
consumação de todas as coisas. Assim, é sumamente significativo conhecer como 
tudo começou, por onde passa a peregrinação da Igreja, qual o seu papel histórico 
no mundo e aonde ela chegará ao final de sua caminhada.

A  I g reja  c o m o  u m  pr o je t o  d e  D e u s

A Igreja foi, desde a eternidade, concebida na mente de Deus. Isso, por si só, 
explica a sua peculiar natureza como povo adquirido, que não se verga diante das 
pressões do mundo. Tal qual um engenheiro sobre a prancha, para usar uma lin- 
guagem adequada ao nosso conhecimento, Deus a projetou em toda a sua dimensão 
divina e histórica, prevendo cada detalhe desde a sua concepção até ser inaugurada 
no dia de Pentecostes, para daí seguir a sua trajetória através dos tempos.

Assim como o mundo não surgiu do acaso nem da vontade humana, a Igreja 
veio à existência pela vontade exclusiva e soberana de Deus para cumprir um 
propósito especial sobre a face da Terra.

Definição. O  vocábulo “igreja” se traduz do grego ekklesia e significa “os cha- 
mados para fora” para constituir um agrupamento de pessoas compromissadas 
com Cristo e a proclamação do seu evangelho por toda a Terra. O  termo cor- 
respondente, no hebraico, é kaal, reportando-se à congregação do povo de Israel, 
constituído para adorá-lo em meio às nações pagãs.

A palavra “igreja” indica o propósito para o qual Deus estabeleceu esse pro- 
jeto; não se reporta especificamente a esta ou àquela denominação nem às suas
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estruturas em si mesmas, mas ao povo de Deus espalhado sobre a face da Terra, 
em todas as épocas desde ao seu estabelecimento.

Um projeto oculto no mistério de Deus. O  texto de Efésios 3.1-12 descreve a dimen- 
são desse projeto, no passado, como um mistério oculto em Deus. Em tradução 
teológica, o termo em apreço se reporta aos “segredos revelados, propósitos 
ocultos dos homens por longas eras, mas que foram finalmente descortinados 
por meio da revelação divina”. O  apóstolo Paulo alude três vezes à expressão na 
mesma passagem com o mesmo significado.

Paulo se encarrega de definir o tal projeto divino como o ato “de tornar a 
congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, 
tanto as que estão nos céus como as que estão na terra” (E f 1.9). E conclui o seu 
raciocínio afirmando tratar-se também dos gentios como “co-herdeiros, e de um 
mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho” (Ef. 1.6).

O  termo em questão implica que Deus estabeleceu, desde a eternidade, um 
projeto cujo ápice na História só terá sentido mediante a encarnação do Verbo, 
já ocorrido no passado (Jo 1.14), estabelecendo o divisor entre o antigo e o novo 
pacto, bem como as bases para a ação presente da Igreja. Isso porque a morte do 
Cordeiro, que dá origem à existência da ekklesia, foi também prevista na mente 
de Deus antes que o mundo fosse criado (E f 1.4).

Por outro lado, o fato de a Igreja ter estado oculta no mistério de Deus 
implica os seguintes desdobramentos:

1) Não obstante a linearidade da História, e os seus movimentos aparente- 
mente cíclicos (ainda que não o seja de fato), todos os eventos bíblicos, desde 
os primórdios da raça humana, contribuíram para a chegada do momento da 
revelação do mistério em Cristo.

2) Mesmo em situações nas quais o livre-arbítrio do homem o tenha levado 
a tomar atitudes em absoluto antagonismo contra o plano de Deus, criando cir- 
cunstâncias que pareciam acabar de vez com a possibilidade de o divino projeto 
vir à existência, o Altíssimo agiu soberanamente através delas —  as circunstâncias
—  para que o seu propósito não fosse frustrado.

3) Os profetas do Antigo Testamento vaticinaram um tempo de graça no 
mundo —  o tempo da Igreja —  sem que eles mesmos tivessem noção exata de 
como seria essa mdizível manifestação da graça divina. Anteviram a revelação 
do mistério (a Igreja), mas não puderam discerni-lo.

Um projeto de Deus rex'ehdo aos homens. A Igreja veio à existência na “plenitude dos 
tempos” (E f I.IO), no momento exato determinado por Deus. A sobrenatural



humanização do Verbo —  também na “plenitude dos tempos” —  constituiu-se 
no início da revelação desse glorioso mistério ao mundo (G14.4). Ali o Emanuel, o 
Deus irmanado conosco, começou a transpôr-se da mente de Deus para a realidade 
humana, posto que, em Cristo, todos quantos o recebem, quer judeus, quer gentios, 
formam um só Corpo mediante a promessa do evangelho.

Toda a concepção divina para a redenção humana passa por Jesus, a pe- 
dra angular do projeto de Deus —  a ekklesia —  em relação ao mundo. Ela, 
conseqüentemente, não pode ser dissociada de Cristo; nem este dela. E a sua 
humanização que cria a Igreja e a torna depositária da revelação do mistério 
de Deus (cf E f  1.4).

Assim como no Antigo Testamento existiu a congregação do povo de Israel, 
para receber o conhecimento de sua revelação, de igual modo a Igreja dá conti- 
nuidade ao plano divino na atualidade.

Um projeto com riquezas incompreensíveis. Como resultado direto do projeto de 
Deus, a Igreja tem uma missão, qual seja de anunciar as riquezas incompreensí- 
veis de Cristo. O  termo vem do grego anexichniastos e tem a ver com as “etapas de 
Deus na revelação de seu plano para o homem acerca das riquezas de sua graça 
em todas as eras”.

A mensagem do evangelho da graça de Deus é universal porque o seu alcance 
cobre desde o princípio da criação até a consumação final do propósito divino. 
Com isso concorda Alcebíades Pereira de Vasconcelos:

Desde que Deus nos elegeu em Cristo para sermos salvos por Ele antes da fundação do 
mundo, foi que surgiu 0 plano de Deus; a Igreja fiel. Portanto, todos os salvos, em todos 
os tempos da história humana, são membros da mesma Igreja, que inclui os nomes dos 
salvos que estão escritos no Livro da Vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação 
do mundo.'

Em todas as épocas, a partir do Eden, Deus permitiu que o homem, através 
dos sacrifícios que apontavam para a cruz, tivesse acesso, pela fé, às riquezas da 
graça de Cristo. Eles olhavam ao longe; a promessa era ainda para o futuro. Nós, 
e todos quantos vierem depois, até que o plano de Deus se complete, olhamos 
para o pretérito, pois a promessa já se realizou no Calvário (cf. H b 11.39,40) e 
deu origem concreta à Igreja.

As riquezas anunciadas pela Igreja, por sua vez, apresentam conteúdo migua- 
lável. Que outro povo ou instituição teria uma mensagem tão rica e completa? 
Apenas a Igreja de Cristo. Através da ação do Espírito Santo, ela abre os tesou- 
ros das profundezas de Deus para os dias de hoje, que implica tomar posse das
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bênçãos presentes do Reino de Deus. E alimenta a esperança do crente quanto 
à era vindoura, onde fruirá de todas as promessas para aquela época, na qual o 
plano divino será consumado em toda a sua plenitude.

Como projeto de Deus, a Igreja tem, ainda, compromisso com o resultado 
da mensagem. Aqui está um dos segredos de sua existência através dos séculos. O  
que ela prega produz frutos permanentes. H á o tempo de semear; e o de colher. 
Ambos lhe pertencem (Sl 128.6; Jo 4.35). Nenhum  sistema político conseguiu, 
e jamais conseguirá, colocar no mesmo projeto pessoas de posições sociais tão 
díspares, compartilhando do mesmo processo, vivendo as mesmas expectativas 
e aguardando a mesma esperança (G1 3.10,11).

Somente a Igreja, antecipando a realidade escatológica do Reino de Deus, 
anuncia em Cristo, aqui e agora, a salvação e a vê realizada naqueles que 
aceitam o Salvador, o que, como resultado da redenção do pecado, implica, 
entre outras coisas: gozo, paz, justiça, solidariedade e esperança —  “porque 
o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no 
Espírito Santo” (R m  14.17).

Um projeto que manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Aqui está o cerne da res- 
ponsabilidade da Igreja: manifestar a multiforme sabedoria de Deus. O  termo 
“multiforme” contrapõe־se a “uniforme”. N ão obstante as leis imutáveis (que 
Deus jamais transgride), Ele é de uma grandeza e profundidade incomensuráveis, 
inclusive ao criar situações que ao homem parecem absurdas. Todavia, sempre 
com o propósito de amoravelmente atraí-lo para si. São as supostas “esquisitices” 
de Deus.

Eis alguns exemplos:

1) A jumenta que falou a Balaão (N m  22.21-31).
2) Os corvos que alimentaram Elias junto ao ribeiro de Querite ( I  Rs 

I7 .I-7 ).
3) O  lodo feito de cuspe por Jesus como símbolo para curar a cegueira de 

um homem (Jo 9.6,7).

Essas e outras experiências semelhantes sempre apontavam para algum pro- 
pósito. Elas não tiveram caráter sensacionalista e não podem, por isso mesmo, 
constituir-se em regra ou doutrina para a igreja hodierna. Ou seja, não serão 
necessariamente repetidas, pois tiveram finalidade específica. Até mesmo por- 
que, se assim fosse, a sabedoria de Deus deixaria de ser multiforme. Vale aqui 
o princípio: A experiência ê única, pessoal e intransferível, não podendo jamais sobrepor-se à 
Palavra de Deus.
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N o entanto, Deus não está limitado em sua forma de agir. Isso implica, 
por outro lado, uma Igreja multiforme para uma sabedoria multiforme. Como 
projeto de Deus e parte do mistério agora revelado ao mundo, a ekklesia precisa 
corresponder à expectativa divina e proclamar, com igual criatividade, a multi- 
forme sabedoria de Deus.

Não se trata de mudar a mensagem ou “ajustá-la” ao modus vivendi da sociedade. 
Mas significa encontrar canais adequados para a realidade de hoje, pelos quais 
possa ela fazer fluir a água da vida, alicerçando-se sobre o verdadeiro fundamento 
que sustenta a sua existência (I  Co 3.10-15).

A  I greja  e s e u  f u n d a m e n t o

Como projeto de Deus que veio à existência mediante a encarnação de Cristo, 
a Igreja é retrata na Bíblia como uma obra em edificação. Esse rico simbolismo 
aponta para a necessidade de um fundamento, sem o qual nenhuma construção 
é capaz de ser erguida em condições de se manter de pé ou suportar a ação do 
tempo em suas estruturas (M t 7.24-27).

A mídia, vez ou outra, veicula notícias de prédios que ruíram por terem 
fracos alicerces e estruturas inadequadas. Não tivesse a Igreja um fundamento 
inabalável, teria também o mesmo fim, pois os fortes ventos das tempestades 
sempre sopraram contra ela, e estes serão cada vez mais violentos à medida que 
se aproxima o fim dos tempos. O  texto de Mateus 16.13-18 trata com especial 
clareza da questão do fundamento:

E, chegando Jesus às partes de Cesaréia de Filipe, interrogou os sues discípulos, 
dizendo: Quem dizem os homens ser 0 Filho do Homem? E  eles disseram: Uns,
João Batista; outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Dísse-lhe 
ele: E  vós, quem dizeis que eu sou? E  Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és 0 

Cristo, 0 Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado 
és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem to revelou, mas meu 
Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra 
edifcarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.

Como núcleo da Igreja incipiente, os discípulos foram preparados por 
Cristo para serem as colunas de sustentação apostólica do cristianismo bíbli- 
co. Eles teriam a responsabilidade ímpar de iniciar a construção desse grande 
edifício. Chegara, portanto, o momento supremo em que se descortinaria 
para a História o projeto concebido na mente de Deus. Com esse propósito,
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o Mestre inicia uma reflexão e lhes faz uma pergunta questionadora: “Quem 
dizem os homens ser o Filho do Homem?” (v. 13).

Uma pergunta questionadora. A primeira vista, numa leitura menos teológica, tem- 
se a impressão de que o Senhor está em processo de auto-afirmação, buscando, 
por isso, o reconhecimento da opinião pública. N o  entanto, à medida que se 
aprofunda o diálogo, verifica-se que foi apenas o ponto de partida para chegar 
ao cerne da questão: o fundamento da Igreja nascente.

E óbvio que a pergunta enseja, de início, a oportunidade de os discípulos 
mostrarem o que pensava a opinião pública. Aqui há uma descoberta interessante, 
que serve de lição para o dia-a-dia: as percepções sobre a vida variam de pessoa 
para pessoa e podem ser classificadas em níveis distintos. São fatores diversos
—  internos e externos —  que determinam essa variação.

A avaliação apresentada pelos discípulos reflete essa realidade. N ão obstante 
a clareza da mensagem pregada pelo Senhor, o máximo que as respostas indicam 
é uma percepção equivocada que situa Cristo ao nível dos profetas do Antigo 
Testamento (v. 14). Os judeus não tmham amda percebido a sua messianidade.

Uma resposta reveladora. E provável que até mesmo os discípulos ainda nutrissem 
dúvidas sobre o caráter messiânico do advento de Cristo. Talvez tivessem uma 
percepção parecida com a da opinião pública. Neste ponto crucial, o Senhor 
restringe o campo de sua pesquisa e lhes faz a pergunta decisiva: “E vós, quem 
dizeis que eu sou?” (v. 15).

Da resposta dependeriam os passos seguintes. Contudo, o que se percebe do texto de 
Mateus 16, num aparente hiato entre os versículos 15 e 16, é a retração do grupo. 
A percepção externa já cristalizada, como se Cristo fosse apenas um profeta, não 
favorece uma posição clara. Essa ênfase é proposital porque, atualmente, em diversos 
casos, a percepção quanto à posição da Igreja de Cristo é conduzida pelo que os 
outros pensam e dizem a respeito, e não pelo que a Bíblia revela.

Todavia, no exato momento em que os discípulos se encontram aparentemente 
perplexos, diante da inquiridora pergunta, entra em cena a revelação sobrenatural. 
Pedro, tomado pelo Espírito Santo, torna-se o porta-voz do grupo e declara: 
“Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo” (v. 16). Aqui está o reconhecimento 
implícito da messianidade de Jesus, pedra de toque do arcabouço teológico que 
dá vida à Igreja.

O  Cristo da História, que viveu na dimensão humana como enviado do 
Pai, incorporava em si mesmo toda a plenitude da divindade (Cl 2.9). Esse 
é o sentido da revelação dada por Deus a Pedro. Tirar, portanto, doutrina do 
fundamento eclesiástico da centralidade da pregação é deixar a Igreja anômala 
e sem consistência bíblica.
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Uma declaração conclusiva. Chega-se, agora, ao ponto de tensão sobre quem seria o 
fundamento da Igreja. Inicialmente, o Senhor esclarece a origem da revelação: não 
foi fruto da percepção humana equivocada (carne e sangue':, mas resultado da ação 
direta de Deus, mediante o Espírito Santo no coração de Pedro (v. 17). Em segundo 
lugar, através de um recurso estilístico, no grego, estabelece de forma precisa que 
o fundamento da ekkesia está na confissão do apóstolo (v. 18).

Cristo cita duas palavras da mesma raiz, mas com significados diferentes, que 
expressam a dimensão exata da revelação. A primeira, petros (o nome do discípu-
lo), significa “um fragmento de pedra”. A segunda, petra, traduz-se como “rocha 
inamovível”. Está claro que o Senhor, ao mesmo tempo em que reconhecera a 
sensibilidade espiritual de Pedro como um fragmento de pedra, deixou também 
estabelecido que a Igreja está edificada sobre a Pedra inamovível —  Cristo, o 
Filho do Deus vivo — , que se constituiu na confissão pública do apóstolo.

O  Senhor foi mais além, ao declarar a completa vitória da Igreja sobre as portas 
do inferno. Tal afirmativa revela a plena autoridade de Cristo para cumprir cabal- 
mente o plano divino concernente ao mundo, segundo a Palavra de Deus. Por outro 
lado, fosse Pedro o tal fundamento, ou qualquer outro dos discípulos, a Igreja não 
teria resistido aos fortes vendavais que sopraram sobre ela ao longo da História, e 
nem suportaria os ventos que hoje tentam desviá-la da rota (Ap 3.10).

Cristo, 0fundamento inamovível da Igreja. Uma regra áurea de interpretação bíblica 
determina que não se pode interpretar o texto isoladamente, sem levar em con- 
sideração o contexto. Portanto, considera-se como doutrina aquela que desfruta 
de respaldo em toda a Bíblia. Não é o caso do dogma romanista que situa Pedro 
como fundamento da Igreja. Senão, vejamos:

1 ) 0  livro de Atos dos Apóstolos, que narra os primeiros passos da Igreja, 
em nenhum momento deixa transparecer a idéia de que Pedro é o fundamento 
da ekklesia. Nos primeiros treze capítulos, aparece tomando várias iniciativas, mas 
a partir daí, com exceção do capítulo 15, que trata do Concilio de Jerusalém (no 
qual ele desponta no mesmo nível dos demais apóstolos), sai de cena.

2) Desde o momento em que Jerusalém começa a entrar em declínio político, 
antes da diáspora do ano 70, Deus se move através das circunstâncias para trans- 
ferir o núcleo da Igreja das fronteiras judaicas para outro local estratégico. E assim 
que nasce a obra em Antioquia. A Bíblia identifica os personagens principais dessa 
fase como crentes anônimos, dispersos pela perseguição, e cita Barnabé e Paulo 
em fase posterior. A liderança de Pedro sequer é mencionada (At I I . I 9-26).

3) Nenhuma das Epístolas faz alusão a Pedro como alguém que estivesse 
ocupando posição de proemmência. Nem  mesmo a que foi escrita por Paulo
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aos Romanos o destaca. E pelo menos em uma ocasião sofre críticas de Paulo, 
em razão de sua atitude dissimulada no seu relacionamento com os gentios (G1 
2 .1 1-I5). Houvesse Pedro sido nomeado pelo Senhor o fundamento da Igreja, 
o Novo Testamento cuidaria de registrar, com detalhes, os fatos que apontassem 
nessa direção.

Vejamos, também, como se posiciona o Novo Testamento em relação a 
Cristo como o fundamento da Igreja. Paulo, em I Coríntios, é enfático: “Porque 
ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus 
Cristo” (3 .11). O  apóstolo segue a mesma linha da declaração reveladora no ato 
da confissão de Pedro. Mas é possível que algum crítico possa pôr em dúvida 
a sua afirmação, alegando tratar-se de rivalidade entre ele e Pedro. Fosse dessa 
forma, ter-se-ia de Pedro outro posicionamento.

Entretanto, o apóstolo Pedro reitera a mesma posição de Paulo. Em Atos 
4 .1 1 e I Pedro 2.4-7, ele não reivindica qualquer pretensão papista; antes, apre- 
senta Cristo como a pedra principal de esquina. Esta expressão denota a idéia 
de centralidade no alicerce de uma construção e está em sintonia com a teologia 
paulina. E tanto que Paulo faz uso da mesma linguagem em Efésios 2.19-22:

Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da 
família de Deus; edifcados sobre 0 fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que 
Jesus Cristo é a principal pedra de esquina; no qual todo 0 edifício, bem ajustado, 
cresce para templo santo no Senhor; no qual também vós juntamente sois edificados 
para morada de Deus no Espírito.

Assim sendo, o Novo Testamento ratifica a doutrina que sustenta a posição de 
Cristo como o fundamento eterno e inabalável da Igreja, que, a partir de sua inaugura- 
ção no dia de Pentecostes, iniciou a sua peregrinação pelos caminhos da História.

A  I greja  p e r e g r in a

Já se vão cerca de dois mil anos de peregrinação da Igreja no mundo. Desde 
aquele pequeno núcleo em Jerusalém, com apenas doze discípulos, até os dias 
de hoje, é uma história de franca e vitoriosa expansão. Não obstante as intensas 
perseguições dos primeiros séculos e tantas outras ao longo do tempo, seja de 
forma generalizada, seja de forma isolada, em regiões que não admitiam (ou 
ainda não admitem) a ação da Igreja em suas fronteiras, ela aí está como um 
permanente desafio às portas do inferno.
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Cabe também acrescentar, como enfrentamentos da Igreja ao longo de seu 
percurso, entre outros, as ambigüidades humanas, o florescimento das heresias, a 
submissão ao poder político e os efeitos maléficos da institucionalização eclesi- 
ástica. Nada disso, todavia, tem sido capaz de detê-la, em razão de sua origem.

Peregrinação histórica. O  que faz a Igreja em sua peregrinação histórica? Que 
papel desempenha no cumprimento de sua missão? Ela atua basicamente em três 
áreas que se ínterconectam e lhe dão completude em seu singular propósito:

1) Resgatar os pecadores para Cristo.
2) Torná-los integralmente compromissados com a causa do evangelho.
3) Prepará-los para a sua mudança definitiva para o Céu. Nenhuma outra 

atividade pode ter qualquer primazia em detrimento de tais responsabilidades. 
Toda ação que ela desenvolve na presente era precisa estar em perfeita sintonia 
com os termos acima.

O vocábulo “tabernáculo”, que aparece em 2 Coríntios 5.1-4, é muito ade- 
quado à idéia de peregrinação. Quando analisado sob a perspectiva restrita do 
texto, aplica-se ao corpo do crente que se revestirá da imortalidade, para desfrutar 
das promessas da era vindoura ( I  Co 15.42-58). Porém, ele traz, no original, 
em primeiro lugar, a idéia de movimento.

Como uma tenda portátil, o Tabernáculo se desmontava e era deslocado de um 
lugar para outro, quando o povo de Israel peregrinava no deserto. Em sentido mais 
amplo, o termo denota a mesma perspectiva em relação à Igreja, cuja visão não se 
circunscreve a este mundo nem se realiza na materialidade da vida terrena.

A Igreja se caracteriza como peregrina, de passagem pela Terra, movendo-se 
pelos caminhos da História, no aguardo da bem-aventurada esperança —  a hora 
do desfecho do plano de Deus a seu respeito: “aguardando a bem-aventurada 
esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus 
Cristo” (T t 2.13).

Outra idéia implícita no vocábulo “tabernáculo” é a da transitoriedade. Os po- 
vos nômades, como os beduínos do deserto, obrigam-se a usar esse tipo de habitação, 
pelo seu caráter provisório, já que sempre se deslocam de uma terra para outra. No 
entanto, aqueles que têm residência estável optam por moradia definitiva.

A expectativa de cada crente é a mesma. A posse em definitivo da eterna 
herança é comparada pelo apóstolo Paulo à desmontagem do Tabernáculo, cujo 
uso não terá mais sentido para a conquista definitiva de um edifício construído 
por Deus, que implica o recebimento de um corpo imortal e incorruptível. E o 
estágio final da peregrinação do salvo ( I  Jo 3.2).



391Eclesiologia —  a Doutrina da Igreja

Para a Igreja, comunidade dos fiéis, significa o findar de sua peregrinação 
terrena comprometida com a causa do evangelho para fixar-se definitivamente 
nas moradas eternas (Jo 14.1-3). Será o coroamento de seu mover-se na tran- 
sitoriedade histórica de sua missão entre os homens.

Peregrinação consciente. A transitoriedade da Igreja na Terra não significa, 
por outro lado, uma postura alienada e contemplativa, que aguarda apenas a 
conquista da recompensa final. O  texto de 2 Coríntios 5.3 —  “se, todavia, 
estando vestidos, não formos achados nus” —  pode ser compreendido sob 
o seguinte ângulo: as vestimentas de salvação de que falou Isaías (61.10) re- 
presentam, hoje, a garantia da conquista da futura imortalidade. E o mortal 
absorvido pela vida.

Entretanto, a falta de compromisso, no presente, com as implicações da 
salvação pode deixar o crente despido e desqualificado para se apresentar diante 
do Pai e ser revestido da imortalidade. A salvação resgata o homem do mundo 
e lhe assegura a redenção definitiva do corpo do pecado. E o salvo, aqui e agora, 
firma um compromisso consciente com o serviço cristão (Jo 5.17; Cl 1.29).

Enquanto os israelitas, guiados por Moisés, atravessavam o deserto, tendo 
como centro de culto o Tabemáculo —  que se movia em direção à terra prometida 
— , lidaram com as questões atinentes à peregrinação sem perder de vista, pela 
fé, a conquista de Canaã. Não foi uma travessia apenas contemplativa, pois, além 
da espiritualidade, representada na liturgia cultuai, houve organização, normas 
gerais de conduta, alimentação saudável e o acompanhamento da vida de cada 
indivíduo em sua integralidade (Êx 18.13-26; 20.1-26; 2 2 .I -3 I ;  Lv I .I - I7 ) .

A Igreja segue o mesmo padrão de Israel. A expectativa da chegada no 
Céu é uma força motivadora para que ela exerça, hoje, a sua espiritualidade 
no mais alto nível e esteja consciente dos reflexos de sua relevância no mundo 
através do serviço.

Duas posições equivocadas. Infelizmente, a falta de equilíbrio quanto à visão 
da sua missão integral gerou, na história eclesiástica recente, duas posições 
antagônicas:

1) Uma restringiu o evangelho apenas às questões da alma e esqueceu-se 
de que o homem amda vive no mundo.

2) A outra resvalou para o outro extremo e produziu o chamado evangelho social, 
em que predomina apenas a preocupação com as injustiças, a pobreza, a opressão e 
os desequilíbrios sociais, sem que isso seja parte da plena espiritualidade.

Ambas as posições estão erradas. Não se discute a prioridade das boas novas: 
redimir o homem dos seus pecados e integrá-lo na Igreja para uma vida devocional 
sadia e crescente. Contudo, se houve redenção, essa mudança proporciona, aqui
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e agora, um novo tipo de atitude não só comportamental e ética, mas também 
de não conformação com toda sorte de injustiças.

E assim que se concilia o ensino de Paulo sobre fé e obras (Rm I .1 16,17) e o de 
Tiago sobre obras e fé (Tg 2.14-26). A missão integral da Igreja implica, portanto, 
proclamação das boas novas de salvação até às extremidades da Terra e condução 
dos crentes a uma vida cristã incontaminada; os quais, por causa de sua fé viva, con- 
frontam o pecado, as injustiças e toda a forma de opressão. A opulência, venha de 
onde vier, é a negação dessa verdade. Viver o evangelho nessa dimensão é exercitar-se 
na plena espiritualidade.

O destino da peregrinação. O  que anima a Igreja, na presente habitação, é o seu destino 
eterno. Ela não se move no mundo numa peregrinação vã e sem sentido; sem norte. 
Da mesma forma que a sua vida não é apenas contemplativa, não se envolve numa 
espécie pura e simples de ativismo, haja vista este realizar-se e esgotar-se na própria 
ação. O  bom ânimo para se dedicar a toda boa obra, tendo como fim a busca do 
ideal cristão de santificação sobre a Terra, se assenta na firme convicção de habitar 
para sempre com o Senhor.

O  penhor dessa segurança é o Espírito que guia a Igreja em sua peregrinação 
histórica. Winkie A. Pratney define com maestria essa caminhada:

... 0 quadro bíblico do relacionamento de Deus com 0 homem começa e termina 
com uma história real. Deus a começou no Jardim do Eden e a consumará na sua 
própria cidade. O mundo está caminhando para algum lugar, mas apenas 0 cristão 
entende de onde veio e qual e seu destino final:'

O conflito de Paulo, mencionado em Filipenses 1.20-24, entre o desejo de 
partir e o de permanecer entre os seus irmãos assim se explica: ainda que ele 
tenha falado de sua própria experiência, aqui se destaca de forma clara os dois 
lados da peregrinação da Igreja.

1) De um lado, a sua presença forasteira no mundo produz frutos. Assim 
sendo, enquanto o propósito de Deus não for plenamente realizado, ela aqui 
permanecerá pra cumpri-lo até o fim. E de bom ânimo.

2) De outro, estar com Cristo, no porvir, é a sua constante expectativa, pois 
se constituirá no ápice da trajetória do crente como indivíduo, e da Igreja como 
instituição fundada por Cristo.

H á quem defina o Céu —  lugar da futura habitação da Igreja —  apenas como 
um estado, isto é, um modo de ser, estar ou existir. Sem negar esse aspecto da vida 
eterna, onde os salvos terão corpos transformados, não mais sujeitos às leis da 
natureza humana, com outro tipo de existência, o Céu é também um lugar.
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Não obstante o uso da linguagem antropomórfica em muitos casos, na Bíblia, 
suas expressões relativas à cidade celestial se revestem de concretude e dão uma 
idéia, em nível da compreensão humana, da tangibilidade das moradas eternas 
(Fp 3.20; Jo I4 .I-3 ; Ap 21.9-27; 22.1-5).

A Igreja, ao final de sua peregrinação terrena, tomará posse de um lugar 
onde, sem qualquer vício pleonástico, pisará com os pés, tocará com as mãos, 
verá com os olhos e glorificará para sempre ao Todo-Poderoso com a própria 
boca. Enquanto esse tempo não chega, aqui permanecerá, tendo como forma 
de expressão diária a comunidade local —  a ekklesia em sua dimensão mais 
humana na Terra.

A IGREJA LOCAL

H á que se distinguir, de início, a diferença entre a Igreja como instituição 
divina e a sua dimensão humana: a igreja.

1) N o  primeiro caso, ela tem caráter universal e engloba todos os salvos ao 
redor do mundo, em todas as épocas. Não importa, hoje, a denominação a que 
pertençam os salvos, desde que de fato tenham cr ido na obra redentora de Cristo 
como suficiente para a sua salvação e vivam de acordo com os fundamentos do 
genuíno evangelho.

2) N o  segundo, tem a ver com a sua expressão visível, no dia-a-dia de sua 
trajetória humana. Todavia, veremos isso com mais detalhes adiante. E aqui que 
aparecem as ambigüidades, os conflitos, os embates, mas também as conquistas 
mediante sua atitude como povo de Deus em meio a uma geração corrupta.

Assim, a Igreja peregrina, universal, se expressa como comunidade local, 
em que a vida cristã é exercitada pelos fiéis e refletida nas atitudes que revelam 
o seu compromisso com a vivência da fé. Para termos uma visão correta desse 
papel, nada melhor do que estabelecer como ponto de partida o núcleo da igreja 
primitiva em Jerusalém.

Muitas pessoas idealizam a igreja primitiva como “a igreja perfeita”.Todavia, 
o livro de Atos não narra apenas as conquistas; mostra também as imperfeições 
humanas e as primeiras crises que ela enfrentou logo no início, servindo portanto 
de exemplo para os dias de hoje.

Uma comunidade que expressa a vivência dajé. A palavra “comunidade” tem origem latina, 
de cuja raiz se deriva o termo “comunhão”, que melhor traduz o seu equivalente grego 
koinonia (At 2.42). Trata-se de um vocábulo com os seguintes significados:

I )  E o lado visível da igreja que vivência em sua forma comunitária a mesma 
herança apostólica e os mesmo ideais de vida.
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2) E o grupo que se reúne regularmente com o mesmo objetivo de adorar 
a Deus e tem em comum as mesmas expressões de fé.

3) E a expressão da igreja local, com sua forma bíblica de governo e orga- 
nização, inserida no contexto histórico e social.

A vida em comunidade foi uma das características predominantes dos cristãos 
primitivos (At 2.46; 4.32,33; 5.42; 12.5,12). Eles freqüentemente se reuniam 
motivados sempre pela mesma razão: a fé no Cristo ressuscitado. A possibilidade 
de crer-se no Senhor e viver uma fé solitária, sem compartilhar a vida espiritual 
com outros irmãos, está distante dos postulados neotestamentários.

De acordo com o Novo Testamento, o crente que se submete ao senhorio de 
Cristo reconhece a necessidade de estar vinculado a uma igreja local bíblica, em 
cuja comunidade possa expressar livremente a sua fé:

E  consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, 
não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns; antes, admoestando~ 
vos uns aos outros; e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele Dia 
(Hb 10.24,25).

A vivência comunitária da fé experimentada pela igreja primitiva teve 
caráter perseverante. “E perseveravam”, afirma o texto bíblico. N ão era algo 
eventual, descompromissado, sem nenhuma responsabilidade. Todos se sentiam 
comprometidos em estar juntos e partilhar das mesmas experiências espirituais 
(At 2.43).

H á uma teoria em voga que não mais prioriza a freqüência assídua aos cultos. 
Segundo essa linha de pensamento, o que importa é a comunhão com Deus. No 
entanto, quem desfruta desse relacionamento vertical sente-se necessariamente 
compelido a manter-se não apenas vinculado a uma comunidade cristã, mas a 
perseverar ali, vivendo a comunhão com os seus irmãos (I  Jo 1.7).

Essa vivência em comunidade está, todavia, baseada em alguns fundamentos 
pétreos.

1) O  primeiro é a doutrina apostólica, os pontos cardeais que sustentam a 
fé dos salvos. O  ensino praticado na igreja local neotestamentána não se baseia 
em interpretações sectárias, isoladas ou produzidas pela imaginação humana ou 
mesmo demoníaca (I  Tm 1.3,4; 4.1-5; H b  13.9). O  perigo de se deslocar do 
cerne para o periférico, dando mais importância a este, é que a vida cristã passa 
a subsistir sobre areia movediça.

2) Outro fundamento é a comunhão em si mesma, simbolizada no partir 
do pão, que será tratada de forma específica no ponto seguinte.
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3) E a vida de oração. Os cristãos primitivos, até mesmo pelos próprios 
condicionamentos religiosos e culturais —  provinham do judaísmo — , tinham a 
oração em alta conta. Se cada crente, hoje, avaliar-se com sinceridade nesse quesito, 
é provável que não consiga uma boa nota. Infelizmente, a igreja do mundo oci- 
dental não é um bom exemplo nessa área. N o  entanto, orar é uma necessidade tão 
elementar da vida cristã em comunidade quanto o alimentar-se todos os dias.

Billy Graham afirmou que o êxito de qualquer projeto na área eclesiástica 
depende basicamente de três coisas: a primeira, oração; a segunda, oração; e a 
terceira, oração. Tudo começa bem quando a oração vem em primeiro lugar.

Uma comunidade que expressa a comunhão cristã. Comunhão é muito mais do que 
desfrutar de companheirismo ou de uma vida devocional comum com os de- 
mais. Como já demonstrado, o vocábulo grego do qual se traduz “comunhão” é 
koinonia. Trata-se do envolvimento interpessoal, no sentido mais profundo, que 
se alegra, se entusiasma, vibra e se realiza com o progresso espiritual e material 
de seu irmão.

Mas quem tem comunhão com o seu irmão também chora e sofre com ele, 
bem como assume as suas dores, nos momentos mais difíceis da caminhada, a 
ponto de ajudá-lo de modo desinteressado: “Alegrai-vos com os que se alegram 
e chorai com os que choram” (Rm  12.15). Esse viver comunitário é, sobretudo, 
baseado nos relacionamentos antes de qualquer projeto ou programa.

E um tipo de compromisso muito bem exemplificado na relação do pastor 
com o rebanho, como explica Glenn Wagner:

Quando Deus quis mostrar a seu povo uma imagem do modo que ele queria que eles 
se relacionassem uns com os outros na comunidade; ele escolheu a metáfora da ovelha 
e do pastor. Quando escolheu essa metáfora ele tinha um único motivo. Ele poderia 
ter escolhido uma série de outras metáforas para descrever os líderes do seu povo —  
general, sargento, rei, senhor feudal, diretor, profeta —  patriarca —  mas não ofez.
Ele escolheu 0 pastor de ovelhas, a vocação humana que mais se aproxima com 0 seu 
próprio caráter e a sua maneira de se relacionar com 0 seu povo.4

Todavia, tal prática relacionai só será possível no seio da vida em comuni- 
dade, e não distante dela. Os crentes primitivos estavam juntos, se conheciam e 
se ajudavam mutuamente (At 2.44). Esse compromisso com a koinonia era de tal 
ordem que se dispunham a vender as suas propriedades e a colocar os recursos 
aos pés dos apóstolos para a assistência social (At 2.45; 4.34,35).

E óbvio que isso foi uma experiência específica e espontânea da comunidade 
cristã de Jerusalém. Transformá-la em legalismo, isto é, numa norma impositiva,
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faz perder a força o princípio bíblico que a produziu: a koinonia cristã. Contudo, 
estão implícitos na prática o desprendimento pessoal e o amor ao próximo, pois 
“aquele que sabe fazer o bem e o não faz comete pecado” (Tg 4.17).

Uma comunidade relevante no mundo. O  que mais chama atenção na comunidade 
dos crentes primitivos é que eles “caíam na graça de todo o povo” (At 2.47). 
Havia relevância em sua vida cristã de tal modo que a sua mensagem penetrava e 
fazia diferença, inclusive na cúpula religiosa do judaísmo (At 6.7). As propostas 
da primeira comunidade cristã produziam impacto na sociedade e a colocavam 
em posição destacada.

Quais foram, todavia, as razões dessa relevância?
1) Havia o compromisso de vivenciar a fé. Eles se dispunham a estar juntos 

todos os dias, em comunidade, partilhando as experiências da vida cristã. Grande 
parte dos problemas do movimento evangélico se deve â falta de relevância e 
crescente nominalismo.

A medida que cresce e, em muitos casos, se distancia dos “marcos antigos”, 
incorpora conversões duvidosas e não transmite aos filhos da geração que chega 
a mesma visão do compromisso. Daí o aumento gradual de cristãos nominais 
como um dado a mais com o qual a igreja evangélica precisa lidar em sua cami- 
nhada histórica.

2) O  compromisso da igreja primitiva gerava a prática que fez a diferença 
entre a nova religião cristã e o judaísmo formal e legalista. O  povo via que entre 
os cristãos as propostas não ficavam apenas nos discursos, mas tinham sentido 
prático na vida de cada um. O  que ensinavam era demonstrado pelo exemplo. A 
cidade de Jerusalém foi literalmente revolucionada (At 4.1-31).

Entretanto, que importância há em se falar da salvação, se não há interesse 
em evangelizar? Que valor há em pregar sobre missões, se não há ousadia em 
orar, enviar e contribuir? De que adianta falar em amor, se a atitude demonstra 
um  coração egoísta? De que vale apregoar a comunhão entre os santos, se a 
prática revela discriminação e preconceito? De que serve apregoar a solidarie- 
dade, se não há disposição para socorrer os necessitados?

Cada comunidade de fiéis, para ser relevante em sua área de atuação, necessita 
de que a vivência de sua fé corresponda ao que diz e ensina.

Uma comunidade relevante nos resultados. O  mais importante é que a prática tomava 
a comunhão cristã em Jerusalém relevante nos resultados (At 2.47; At 5.14-16).

1) O  tipo de vida solidária adotado, como fruto da koinonia, era fator de 
atração para a sociedade.

2) A nova mensagem trazida pelo evangelho fazia sentido na vida dos 
ouvintes.
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3) Havia correspondência entre o que a comunidade ensmava e vivia.
4) Em pouco tempo a cidade de Jerusalém foi alcançada com a nova doutrina, 

pois os crentes não cessavam de anunciar a Cristo em toda parte.
5) Todos os dias havia genuínas conversões em todos os estratos sociais da 

população, inclusive entre os líderes religiosos.
6) As intervenções sobrenaturais divinas eram tantas que os enfermos trazi- 

dos à presença dos apóstolos eram curados.
A vida em comunidade, do ponto de vista da Palavra de Deus, é parte mtrín- 

seca da vida da igreja local. Ali os seus membros podem expressar a sua fé e dar 
sentido a ela através do exercício da comunhão bíblica, que há de torná-los um 
povo relevante no compromisso, na prática e nos resultados diante da sociedade. 
E a ação legítima da Igreja como agente do Reino de Deus na presente era.

A igreja  e o  R e in o  d e  D e u s

Aqui chegamos a outro ponto importante para melhor compreendermos o papel 
da igreja no mundo: é a sua relação com o Reino de Deus. Esse é um tema muito 
restrito aos círculos acadêmicos. Pouco se ensina aos crentes, de maneira geral, 
acerca da perspectiva bíblica em que a igreja é vista quanto ao Reino de Deus.

N o entanto, é ela que expressa os princípios do Reino na presente era e in- 
troduz os salvos nessa dimensão do governo de Deus. Assim sendo, é primordial 
conhecer o que a Bíblia diz sobre o Remo de Deus para que possamos agir como 
seus verdadeiros súditos na luta contra o império das trevas.

Definição de Reino de Deus. Observa-se, inicialmente, que o Reino de Deus foi 
o cerne da mensagem pregada não só por João Batista (o último dos profetas 
segundo o molde veterotestamentário), mas principalmente por Jesus durante 
o seu ministério terreno. Os Evangelhos sinóticos são extremamente enfáticos 
ao determinar as boas novas trazidas por Cristo como o anúncio da chegada do 
Remo de Deus (M t 3.1,2; M c 1.14,15; Lc 18.16,17).

O Remo de Deus foi também o foco da proclamação da igreja nascente, 
conforme registra o livro de Atos. Todas as vezes que o autor menciona a pre- 
gação apostólica, a centralidade da mensagem cristã está no Reino de Deus (At 
8.12; 14.22; 19.8; 20.25; 28.23,31).

Alguns teólogos distinguem as expressões “Reino dos céus” (mencionada 34 
vezes em Mateus) e “Reino de Deus”, vinculando a primeira ao futuro estabe- 
lecimento do reino milenial. N o  entanto, uma exegese correta há de considerar 
ambas sinônimas, pelo menos por duas razões:
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1) Enquanto Mateus utiliza “Remo dos céus”, os outros, integrantes dos 
sinóticos, substituem a mesma expressão, dentro do mesmo contexto, por “Reino 
de Deus” (cf. M t 4 .I2 - I7  com Mc 1.14-20; M t 19.13-15 com M c 10.13-16; 
M t 19.16-26 com M c 10.17-31).

2) Em diversos casos, “Reino dos céus” aparece em Mateus com a idéia de algo 
já presente na História, e não apenas em sentido escatológico (M t 4.17; 10.1-8).

Feitas essas considerações, o Reino de Deus pode ser definido como o 
domínio eterno de Deus em todas as eras, desde o eterno passado ao eterno 
futuro, exercendo a sua soberania sobre o Universo, intervindo na História para 
conduzi-la ao ápice —  a restauração de todas as coisas —  e “revelando-se com 
poder na execução de suas obras”. Tem a ver com o seu governo soberano, que 
a Bíblia retrata de forma magistral com o fato de que até os cabelos de nossa 
“cabeça estão todos contados” (M t 10.29,30).

O  Reino de Deus tem uma dimensão presente, que se configura no cumprimento 
em Cristo de todas as promessas messiânicas do Antigo Testamento. A expressão “é che- 
gado”, que aparece tanto em Mateus 4.17 e 12.28, segundo pensam os eruditos, denota 
a idéia de “presença real”, agora, e não de proximidade, como algo para o futuro.

Por conseguinte, a presença pessoal do Messias na História implica a presença 
efetiva do Reino de Deus entre os homens. N o  entanto, não se pode esquecer-se 
do caráter escatológico do Reino de Deus. Será o tempo no qual se cumprirá 
a profecia de Daniel em que os reinos deste mundo serão destruídos, e o mal, 
aniquilado. Restabelecer-se-á a comunhão perfeita com Deus, e o Senhor reinará 
com justiça para sempre, incluso aí o período milenar (Dn 7.13,14,18,27).

N a presente manifestação do Reino de Deus ser salvo implica libertação do 
poder do pecado; mas, em sua dimensão escatológica, traduz a idéia da reden- 
ção do corpo —  “o livramento da mortalidade” —  em que o crente redimido 
assemelhar-se-á ao próprio Senhor em sua imortalidade (I  Co 15.20-25,42-57). 
Será também a época em que a comunhão restaurada em plenitude terá como 
símbolo maior o banquete entre Cristo e a Igreja (Lc 13.22-29; M c 14.25).

Agente do Reino de Deus, O  Reino de Deus sobrepuja a esfera de ação da 
igreja, pois, como se afirmou anteriormente, tem a ver com a soberania de 
Deus sobre todas as eras. Todavia, assim como o povo de Israel constituía-se 
na congregação de Deus no Antigo Testamento, com a responsabilidade de 
manifestar diante das nações pagãs o conteúdo do Reino de Deus, igualmente 
foi a Igreja comissionada por Deus para a mesma finalidade.

Por viver a maior parte de sua história sob o domínio de outros povos, Israel 
não soube interpretar as profecias bíblicas acerca do Reino. Essa herança cultural
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serviu de ambiente propício à proliferação da chamada literatura apocalíptica 
judaica, cuja essência vislumbrava um juízo que libertasse a nação da opressão 
política, o qual não era o conteúdo da proclamação do Remo de Deus trazida 
por Jesus. Razão pela qual Ele foi rejeitado pelos seus contemporâneos.

Com a rejeição de Jesus pelos judeus (Jo 1.12), a implantação do Reino 
na Terra tornou necessária a existência da Igreja para que a soberania divina 
mediante o ministério de Cristo confrontasse os indivíduos a "manifestarem 
uma resposta positiva, introduzindo-os em um  novo grupo de com unhão”
(M t 21.42,43).

Como bem afirmou um respeitado erudito, “a Igreja não é senão o resultado 
da vinda do Reino de Deus ao mundo por intermédio da missão de Jesus Cris- 
to”. A igreja, portanto, não é o Reino de Deus em sua plenitude, porém a sua 
expressão entre os homens. Como igreja, ela não proclama a si mesma, e sim o 
Remo de Deus (At 14.22; I Ts 2.12; Cl 1.13,14).

A igreja não é um fim, mas o instrumento que apresenta ao mundo o Senhor 
do Remo e introduz em suas fronteiras os seres humanos arrancados do império 
das trevas. Aqui e agora, em seu confronto com as forças do mal, antecipa as 
características da vida abundante e da glória divina a serem integralmente expe- 
rimentadas na dimensão escatológica do Reino de Deus.

Por conseguinte, a igreja realiza as obras do Reino mediante a proclamação do 
evangelho de poder que lhe foi outorgado por Cristo (Rm  I . I 6). A mesma instru- 
mentalidade que operou em Jesus, durante o seu ministério terreno, está presente na 
vida da igreja para que os milagres se realizem, as boas novas cheguem aos confins 
da Terra e ela possa confrontar o orgulho, a falsidade e o egoísmo disseminado 
pelo reino das trevas. E assim manifestar em sua existência as qualidades do fruto 
do Espírito (G1 5.22), que antecipam a verdadeira natureza da era vindoura.

A mensagem do Reino de Deus. A porta de entrada para o Reino de Deus é o ar- 
rependimento do pecador e sua fé no Salvador segundo a mensagem proclamada 
pelo evangelho (Mc I . I 5 ) .Talvez isso tenha sido o principal motivo do conflito 
entre Jesus e os representantes da lei, pois a expectativa dos tais era fundamenta- 
da no legalismo oriundo de interpretações exacerbadas e equivocadas que nem 
eles mesmos podiam cumprir. O  Mestre os condenou de forma dura e radical: 
“Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que fechais aos homens o 
Remo dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando” 
(M t 23.13).

A igreja nada precisa acrescentar à proclamação messiânica. O  arrependimento 
e a fé —  atitudes que cabem ao homem — , aliados à graça salvadora de Deus, 
sustentam a mensagem que abre a porta do Reino de Deus à humanidade. Há,
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todavia, um conteúdo ético na mensagem do Reino de Deus. Ele transparece 
principalmente no sermão da montanha, que, segundo os eruditos, “contém toda 
a essência da doutrina de Cristo”.

Enquanto os fariseus impunham a ética como resultado da obediência à lei, o 
Senhor a reconhece como provindo de sua própria Pessoa “e do Remo de Deus, 
que irrompeu na História por seu intermédio”. Analisada à luz do texto, a ética 
do sermão do monte é absoluta e implica o tipo de vida que o Senhor deseja para 
os súditos do Reino.

Tivesse tal ética caráter legalista, ninguém seria capaz de cumpri-la integralmente 
na era presente, pois estaria contrariando o ensino bíblico sobre a imperfeição do 
crente e a advertência de que ele pode vir a pecar, ainda que a Palavra de Deus 
ordene o contrário. Portanto, esse conteúdo ético só será experimentado “de 
modo perfeito” na dimensão escatológica do Reino de Deus. Todavia, é o ideal 
permanente de todo o crente que adentrou à esfera do Remo de Deus, através da 
igreja, onde submete sua vida constantemente ao poder do Espírito Santo, que o 
faz caminhar em busca da perfeição, como fazia o apóstolo Paulo (Fp 3.14).

Assim, a igreja em sua peregrinação histórica expressa a realidade presente 
do Reino de Deus e aponta para as dimensões da era vindoura, onde ele será 
experimentado em toda a sua glória e esplendor. Enquanto aguardamos esta 
bem-aventurada esperança, podemos também conhecer um pouco da natureza 
da Igreja através dos símbolos empregados pelas Escrituras para descrevê-la.

A  I greja  e  s e u s  sím b o l o s

São várias as metáforas para ilustrar a natureza da Igreja, de seus membros em 
particular e de seu relacionamento com Cristo. Este é um recurso de linguagem 
que traz luz ao nosso entendimento e ajuda na apreensão dos conceitos expos- 
tos. O  simbolismo é uma das riquezas da literatura bíblica, como as descritas 
no Evangelho de João.

Ali, entre outras figuras de linguagem, o Senhor é apresentado como o 
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo (1.29); a porta de entrada ao 
pecador arrependido à dimensão da fé cristã (10.9); o Bom Pastor (10. I I ) ,  
que cuida com zelo e amor de suas ovelhas; e a videira verdadeira ( I5 .I ) ,  que 
nutre os ramos com a seiva do Espírito. Entre as metáforas que tratam da 
Igreja, há três que melhor contextualizam a visão atual de sua missão terrena: 
Noiva, Tem plo e Corpo.

A Igreja como Noiva de Cristo. Esta primeira alusão remete à importância que 
as Escrituras dão ao matrimônio como instituição divina, quando o compara
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ao relacionamento entre Cristo e a Igreja (E f  5.24-27). E primordial na Igreja 
fortalecer o casamento; isso porque há uma ação em curso, orquestrada pelo 
Maligno, para desgastá-lo por ser, em primeiro lugar, a estratégia que melhor 
serve ao Inimigo no seu famigerado propósito de tentar destruir o plano de 
Deus para o homem.

Em segundo lugar, o desgaste do casamento desmoraliza a instituição que melhor 
representa o tipo de comunhão que Cristo mantém com a sua Noiva, no presente, e 
a perspectiva da vida que ambos desfrutarão na era vindoura (Ap 19.7,8).

Outra lição desse rico simbolismo é a da sujeição da Igreja a Cristo (E f 5.24). 
O  apóstolo Paulo a usa para exemplificar a mesma atitude da mulher para com 
o marido. N o entanto, a idéia aqui não é a de uma sujeição imposta pela força 
ou por uma decisão unilateral e legalista da esposa. È fruto do amor intenso 
dedicado pelo esposo, que produz nela profundo sentimento de afeto, resultando 
no reconhecimento espontâneo de sua sujeição posicionai.

E assim a relação de Cristo com a sua noiva. O  amor que Ele lhe devota 
é tal —  como demonstrado no ato da redenção —  que ela se sente esponta- 
neamente constrangida a ser-lhe eternamente fiel e a viver sob sua abençoada 
liderança (2 Co 5.14,15).

Outro detalhe expresso no símbolo é que a pureza da Igreja como Noiva re- 
sulta da entrega do Senhor por ela (E f 5.26,27). E Ele quem a santifica, purifica 
e a torna imaculada e irrepreensível. Não é um ato intrínseco da Igrejr, que, por 
si mesma, possa desenvolver essas qualidades da vida cristã. Ela depende de estar 
abrigada sob o amor do noivo e ter a noção exata da grande compaixão implícita 
nessa entrega. Só assim poderá viver essas características e apresentar-se, no dia das 
Bodas, como Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante!

Esse é o comportamento que Deus espera dos cônjuges. O  amor do marido 
pela esposa deve evidenciar-se de tal maneira, não só por palavras, mas acima de 
tudo por atos. Com isso, a mulher se sente prazerosamente motivada a manter a 
sua pureza interior, bem como as suas qualidades morais e físicas, para que ambos 
tenham, por toda a vida, plena satisfação na união conjugal. Assim, estarão dando 
um testemunho sem palavras, na dimensão humana, do que representa, no nível 
mais sublime, a comunhão entre Cristo e a Igreja (E f 5.32).

A Igreja como Templo de Deus. A Igreja como Templo de Deus traz a idéia sub- 
jacente da construção de um edifício que se ergue sob as rigorosas normas da 
engenharia —  “bem ajustado” (E f 2.21). Aqui se evidenciam duas coisas:

1) Quem normatiza e aplica os detalhes técnicos da obra é o engenheiro 
responsável; este princípio denota a mesma responsabilidade no trato de Cristo
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com a Igreja. As normas partem dEle e já estão reveladas na Bíblia, não podendo 
ser substituídas por suposições humanas, sob pena de fazer ruir todo o edifício 
(Cl 2.20-23).

2) A Igreja foi projetada como lugar da habitação do Deus tnno, que, 
mediante o Espírito Santo, envolve-se em toda a sua peregrinação histórica. O 
projeto, portanto, pertence ao Pai; a execução, ao Filho; e o acompanhamento, 
ao Espírito Santo (E f 3.9; M t 16.18; Jo 14.16,17,26).

Outro desdobramento cabível aqui é a doutrina da transcendência e da 
imanência de Deus. Em sua transcendentalidade, Deus é chamado de Altíssimo, 
haja vista habitar “em um alto e santo lugar”. Todavia, ao mesmo tempo em 
que o Céu dos céus é a sua eterna morada, identifica-se também como o Deus 
imanente, que habita “com o contrito e abatido de coração” (Is 57.15).

Deus é aquEle que, durante o dia, acompanhava Israel através de uma nuvem 
e, durante a noite, se fazia presente através de uma coluna de fogo. Hoje, sua 
presença é sentida na igreja mediante o poder do Espírito Santo.

Mais um conceito implícito no símbolo do Templo é o de que faz parte da 
natureza essencial da igreja adorar a Deus. Este é o sentido do verbo “cultuar”. 
Nesse caso, a adoração não deve passar para o plano secundário ou mesmo 
terciário, tampouco esquecida. Deus deve se destacar no culto ocupam e ser o 
centro das atenções.

N o  culto a Deus deve haver reverência, mas esta não deve ser confundida 
com formalismo. A Noiva do Cordeiro é também o Templo de Deus, no sentido 
coletivo, e deve adorá-lo na beleza de sua santidade. Desse modo, o Espírito 
Santo terá liberdade para atuar (I  Co 14.26-33).

A Igreja como Corpo de Cristo. A Igreja é também um Corpo. Este simbolismo tra- 
duz a idéia de que são diversos órgãos e muitos membros, mas todos trabalham de 
forma orgânica e harmônica, interligados, em benefício do Corpo de Cristo ( I Co 
12.12). Vale a pena reiterar: ninguém trabalha em favor de si. Qualquer ação de um 
órgão ou membro em corpo saudável está relacionada com toda a estrutura orgânica 
que sustenta a vida. E acima está a Cabeça —  o cérebro —  no comando.

Assim são as igrejas. Elas somam milhões de membros no mundo. Quando 
todos cumprem a sua parte, elas se beneficiam, mas, se algum de seus membros 
está enfermo espiritualmente e não é logo restaurado, afeta o “corpo”. Haja 
vista inúmeros exemplos que promovem escândalos e trazem má fama ao povo 
de Deus. E responsabilidade de todos os crentes trabalharem de forma orgânica 
e harmônica, interligados, em favor do crescimento, saúde e fortalecimento da 
igreja, tendo Cristo como Cabeça, na liderança (E f 1.22,23).
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Sem nenhum exagero, a igreja atual precisa ser mais “corpo” e menos “indi- 
víduos”. Todavia, esta idéia não anula a utilidade de cada membro em particular. 
Todos cumprem uma atividade regular e indispensável no processo da vida. Se 
algum deles, por qualquer motivo, pára de trabalhar, o “corpo” ressente-se de sua 
inatividade. Essa é visão que norteia a nossa presença na Terra (I  Co 12.14,27).

Muitos crentes, por não entenderem corretamente esse princípio, sentem-se 
múteis e não se envolvem no serviço cristão. M^a, se todos se impregnarem do 
senso de utilidade, a vida de oração será aprofundada, não faltarão recursos para 
a expansão do Reino, a evangelização será mais rápida, a obra missionária não 
andará a passos lentos, a unidade não se constituirá em utopia, e a igreja terá 
relevância no mundo (I  Co 15.58).

Como a Noiva de Cristo, a Igreja tem o Senhor como fonte de sua pureza 
espiritual. Como Templo de Deus, ela é o lugar santo da habitação dEle naTerra e 
tem o compromisso de permanentemente adorá-lo. Como Corpo de Cristo, bem 
ajustado, cada membro cumpre com alegria a sua responsabilidade em beneficio 
do Corpo. Assim, a igreja vive a plena espiritualidade no mundo.

A IGREJA Ε  A ESPIRITUALIDADE

O grande desafio da igreja, agora, é como viver a sua espiritualidade, no dia- 
a-dia da vida cristã, com as suas múltiplas circunstâncias. Ocorre que, em virtude 
da relação conflituosa entre a carne e o espírito, da falta de uma visão objetiva 
da mesma graça como fonte de santificação e da ausência de equilíbrio entre a 
esperança do mundo vindouro e a vida aqui e agora, surgem graves desequilíbrios 
na caminhada histórica da igreja.

N o  primeiro caso, a carne opta pelo hedonismo, enquanto o espírito anseia 
pela espiritualidade. N o  segundo, a tendência é impor a santificação através do 
legalismo e, com isso, anular o poder da graça como sustento da caminhada cristã. 
N o terceiro, ora enfoca-se a esperança da vida eterna como algo que exclui qual- 
quer compromisso com a vida no mundo, ora leva-se ao extremo a visão do aqui 
e agora, anulando-se a santa expectativa do glorioso e definitivo estabelecimento 
do Reino de Deus na História.

A verdade, porém, é que não há como fugir dessas questões. Elas afetam 
diretamente não só a maneira como se lida com o viver cotidiano, mas também 
a forma como se estabelecem os horizontes. Que caminhos correspondem aos 
princípios bíblicos para uma vida de espiritualidade? Em que consiste o papel da 
igreja, enquanto no mundo, diante de temas como justiça social, cidadania, vida 
profissional e áreas afins, principalmente nesta era pós-moderna em que prevalece
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a visão relativista? Como interagir com a sociedade sem comprometer os valores 
do Reino de Deus, sem deixar de influir em todos os segmentos?

A igreja e a dimensão da espiritualidade. Saber em que consiste a verdadeira espiri- 
tualidade é o ponto de partida para que a igreja tenha o correto posicionamento 
diante de tudo quanto se relaciona à vida terrena. Mas, o que significa isso?

1) O  estereótipo pentecostal enfatiza umlateralmente as expressões de alegria 
emocional e as supostas manifestações do Espírito nos cultos como sinônimos 
de espiritualidade.

2) O  tradicionalista, no outro extremo, valoriza os seus aparentes temor 
reverente e a piedade.

3) O  estruturalista pressupõe que ser espiritual é mteressar-se pelas trans- 
formações das estruturas sociais.

Onde está a verdade? O  apóstolo Paulo define a espiritualidade em Romanos 
I2 .I  como um sacrifício vivo no altar de Deus. E prestar culto ao Criador. É mais 
do que simplesmente a prática litúrgica, a compenetração piedosa, a celebração 
coletiva nas reuniões da igreja. È entrega plena do ser —  espírito, alma e corpo
—  ao serviço do Altíssimo. E a certeza de que tudo quanto se faz é para Deus 
sob a perspectiva da adoração consciente em todas as coisas, mesmo naquelas 
aparentemente sem importância alguma ( I  Co 10.31).

Bem dizia o pastor e teólogo João de Oliveira:

Adora-se ao Senhor até no ato de remover urna casca de banana da calçada.
Tal gesto impede que alguém criado à imagem e semelhança de Deus, ao passar 
por ali} venha a acidentar-se.

Aduz-se, portanto, que a espiritualidade não é estanque, compartimentada, 
para ser vivida apenas numa dimensão. Ela engloba toda a vida. Não há como 
estabelecer, do ponto de vista da verdade teológica, qualquer linha divisória entre 
o sagrado e o secular, que enseje tratar cada uma das situações de maneira distinta. 
Não há paredes para a vida cristã, como se houvesse um tipo de atitude exclusivo 
lá para dentro, no âmbito interno da igreja, e outro cá para fora, “Em todo o 
tempo”, diz a Bíblia (Ec 9.8).

Espiritualidade que se expressa apenas nos aparentes limites do culto coletivo 
é hipocrisia. E farisaísmo. E sal dentro do saleiro. È luz dentro da redoma. Não 
se percebem seus efeitos na sociedade. Como bem expressou Walt Larimore, em 
seu livro Os 10 Hábitos das Pessoas altamente Saudáveis, a espiritualidade verdadeira 
“promove o bem-estar dos outros e de nós mesmos”. Observe que nesta concei- 
tuação “os outros” vêm em primeiro lugar.
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Quando, no sermão do monte, o Mestre qualifica os cristãos como sal da 
terra e luz do mundo está implícita uma espiritualidade plena, sem fronteiras, que 
alcança todas as áreas. Em outras palavras, todos os atos do cristão a denotam 
(M t 5.13-16).

A igreja, a espiritualidade e a justiça social. Se a espiritualidade é o pressuposto da 
vida da igreja em qualquer circunstância, o que se espera dela, por exemplo, em 
relação à justiça social? A discussão, aqui, não se dá no campo ideológico, visto 
que —  provado está —  as ideologias carregam a mesma semente de egoísmo 
que perpassa a raça humana desde o princípio.

O  foco está em como contribuir, em meio à corrupção do gênero, para que 
haja menos desigualdades sociais, sem que isso signifique, de um lado, a supres- 
são da propriedade individual, pois o direito a ela tem fundamento bíblico, e de 
outro, a posse de riquezas sem reconhecer a sua função social, também embasada 
em princípios escriturísticos.

Cabe observar que, no Antigo Testamento, há perfeito equilíbrio entre am- 
bas as posições. O  Pentateuco preserva o direito à propriedade, mas ao mesmo 
tempo dá a ela função social através de leis específicas referentes ao uso da terra 
e ao pobre, com o objetivo de lhe permitir acesso aos meios de sobrevivência. Já 
os profetas condenam com veemência a posse desmedida que satisfaz o próprio 
umbigo, mas leva a pessoa a esquecer-se do bem-estar do próximo.

N o Novo Testamento, nos primórdios da igreja, Ananias e Safira são julgados 
não por trazerem aos pés dos apóstolos apenas a metade do valor da proprie- 
dade vendida, mas pela motivação errada, que os leva a mentirem ao Espírito 
Santo. Nenhum erro haveria em reter a outra metade, pois o apostolado não fez 
imposição alguma sobre isso.

Houve, sim, um movimento voluntário entre os crentes primitivos que, mo- 
vidos pela verdadeira espiritualidade, se dispuseram a abrir mão de seus bens em 
favor de toda a comunidade. Percebe-se, portanto, que o casal agiu por egoísmo, 
para obter algum reconhecimento humano, não havendo mérito espiritual algum 
em sua devoção.

O  que se deseja afirmar, aqui, é a legitimidade de o cristão possuir bens 
materiais sem que, necessariamente, tenha de abrir mão deles para cumprir a 
verdadeira espiritualidade. Todavia, o outro lado da moeda revela que é preciso 
estar consciente de que tudo quanto possui é para a glória de Deus mediante a 
disposição de usar o que tem para o bem-estar do próximo.

Esse é o contexto em que Tiago se reporta aos empresários cristãos que 
espoliam os empregados. Fica bastante claro no dizer apostólico que lhes cabe 
expressar a verdadeira espiritualidade através de remuneração justa que ofereça
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aos trabalhadores condições de vida condizentes com suas necessidades pessoais 
e familiares (Tg 5.1-6). Mas há também o reverso.

Quando Paulo menciona os cristãos que serviam como servos na cultura de 
então, admoesta-os a servirem como se fosse ao Senhor, ou seja, com a máxima 
dedicação (Cl 2.22.23). Os funcionários cristãos de hoje, movidos pela mesma 
espiritualidade, exercem a profissão como se estivessem trabalhando para o 
próprio Deus. Não podem ser espoliados, mas também não surrupiam o tempo 
pelo qual são justamente pagos.

Portanto, a não conformação com o mundo, de que falou o apóstolo Paulo 
em Romanos 12.2, não tem apenas implicações quanto aos valores morais, mas 
abarca também o inconformismo com toda sorte de injustiça, que é, em suma, 
o resultado da entrada do pecado no mundo.

Quem reconhece a vida como uma dádiva da misericórdia de Deus e se 
compromete em entregá-la incondicionalmente à soberania divina, no altar do 
sacrifício, não folga com o individualismo egocêntrico, mas interessa-se alegre- 
mente pelo bem comum, uma forma de manifestação da espiritualidade.

A igreja; a espiritualidade e a cidadania. Esta é outra área em que, amda, há pouca 
consciência a respeito. A idéia de uma igreja que apregoa uma vida cristã com- 
partimentada enseja posicionamentos duvidosos, nos quais transparece não 
haver qualquer compromisso com o aqui e agora. A máxima para justificar tais 
posturas é a de que “o mundo vai de mal a pior” e nada é possível fazer para 
melhorar este quadro.

Sob esse ponto de vista, resta tão-somente aguardar a bem-aventurada espe- 
rança e alienar-se da realidade em volta. Mas aqueles que assim pensam continuam 
comprando, vendendo, construindo casas. A máxima só vale quando se trata do 
envolvimento com as questões sociais, políticas e civis que afetam a sociedade.

Essa é uma meia-verdade. E óbvio que a esperança do cristão é o mundo 
vindouro. A expectativa do estabelecimento definitivo do Remo de Deus na 
história nutre a fé de todos que professamos o nome de Cristo. Mas enquanto 
essa época não chega, cabe a cada crente viver na presente era a espiritualidade 
do Reino e todo o seu ideal descrito no sermão do monte.

A famosa resposta de Jesus aos fariseus: “Dai a César o que é de César, e a 
Deus o que é de Deus” pode ser assim parafraseada: “Cumpra os seus deveres 
de cidadãos, e cumpra os seus deveres para com Deus”. Em outras palavras, duas 
faces de uma mesma moeda. O  próprio Paulo apelou para a cidadania romana 
no episódio em que ele e Silas foram arbitrariamente presos em Filipos (At
16.35-40).

Como já disse este autor, em um de seus artigos:
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A vinda de Cristo é certeza de descanso e segurança, e não instrumento para 
impor medo e manipular os fiéis. E  mensagem positiva, e não negativa. E  
assegurar-se de que não é necessário entrar em pânico quanto ao amanhã.
E ter como certo não precisar sair atrás de sensacionalismo, da especulação 
escatológica, à procura de ‘‘chifre em cabeça de cavalo”, com achados absurdos 
que não passam de fruto da imaginação criadora das pessoas. E  ter a 
tranqüilidade de não se alienar do mundo e viver segundo a mesma perspectiva 
de Cristo, que disse: “Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também 
estou trabalhando”.

Assim, a verdadeira espiritualidade não dá as costas ao exercício da cidadania. 
Quando se fala em cidadania logo vem à mente a idéia de cargos eletivos mediante os 
quais os eleitos chegam ao legislativo e ao executivo. E óbvio que essa é uma forma 
legítima de participação. O  mandato de governar a terra foi dado pelo próprio Deus 
ao homem no ato da criação (Gn 1.26-31). Mas o exercício da cidadania vai muito 
além disso. Começa no bairro onde as pessoas vivem, até mesmo em ações que a 
própria igreja local desenvolve.

Promover mutirões em que os membros, nas suas mais diferentes profissões, 
são acionados para prestar a sua ajuda à comunidade em determinado dia não só 
é uma atitude cidadã, com também se constitui em excelente via para a evange- 
lização. Incentivá-los a participar das associações de moradores, das reuniões de 
pais de alunos e de outros movimentos legítimos da sociedade organizada permite 
que exerçam a espiritualidade onde a presença do sal e da luz é extremamente 
vital para a tomada de decisões importantes.

Mas a postura cidadã não se resume apenas a esses aspectos. Ela transparece 
nos metrôs, trens e ônibus, quando os mais novos dão lugar às pessoas da terceira 
idade, e aqueles que não enfrentam nenhuma dificuldade abrem mão de seus 
assentos para as gestantes, as pessoas enfermas e os deficientes físicos.

Ela transparece nas comunidades carentes, onde os moradores conscientes 
não jogam o lixo nas encostas, nem nos rios, nem o deixam espalhado nas vias 
públicas. Ela transparece nas ruas, quando os motoristas respeitam as faixas de 
pedestres, e as pessoas ajudam a quem tem dificuldade de atravessá-las. E aí que 
a espiritualidade se manifesta na dimensão mais humana da cidadania.

Quando tais gestos têm origem no relacionamento com Deus através do 
altar do sacrifício, pela visão correta de que tudo quanto o ser humano faz só 
encontra sentido no Altíssimo (cf. Sl 73.25), representam então a celebração 
da glória divina, o culto contínuo, 24 horas por dia, Aquele que tem o domínio 
sobre o Universo. Isso é espiritualidade.
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A perspectiva pela qual todos os atos do crente devem ser praticados. Sim, 
isto é a igreja atuante no mundo. Sem essa premissa, incorre-se na ausência do 
amor, a primeira qualidade do fruto do Espírito (G1 5.22), o que significa que 
qualquer ação está sendo feita sob motivação errada.

A igreja, a espiritualidade e 0 pós-modernismo. Finalmente, como viver a espiritua- 
lidade no mundo pós-moderno em que tudo é relativizado, onde o certo para 
um pode ser errado para outro? Convém ficar bem claro que interagir com a 
sociedade, nesta época da história, não significa que ela nutra simpatia pelas 
posições da igreja. Ao contrário, a cosmovisão prevalecente no mundo tem como 
fonte o naturalismo, que exclui a idéia do Deus criador, e permite a partir daí a 
desconstrução de todos os princípios que caracterizam a cultura judaico-crístã.

Charles Colson, em seu livro E  Agora, Como Viveremos?, trata muito bem da 
questão ao afirmar, na verdade, a existência de um conflito permanente entre 
cosmovisões que só terá conclusão ao final da presente era, com a restauração 
de todas as coisas.

Todavia, não cabe à igreja fazer como o avestruz e enterrar a cabeça na areia 
enquanto as horas passam. Muitos há que entregam o tempo presente ao Diabo e se 
esquecem de que este tempo pertence à igreja. Haverá, sim, uma época futura, conhe- 
cida como a Grande Tribulação, em que o mundo experimentará a ira de Deus, a ira 
do Cordeiro, em que Satanás terá permissão divina para dominar as ações na Terra.

Mas a História ainda não chegou lá. A igreja tem, hoje, a oportunidade 
ímpar de influir em todos os segmentos para que se preservem as condições de 
vida, sob todos os aspectos, até que todas as intervenções históricas de Deus 
se realizem.

1) Neste mundo pós-moderno, a verdadeira espiritualidade não pode perder 
o seu paradigma, a centralidade de sua vivência quotidiana. Esta repousa em Deus, 
através de Jesus Cristo, onde está todo o significado da vida. Agostinho definiu bem 
isso ao afirmar: “Criaste-nos para ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não 
repousa em ti”. Não importa que o mundo pense diferente. Deus é o condutor da 
história e para Ele devem convergir todas as realizações do homem.

2) E preciso estar consciente de que a verdadeira espiritualidade se ex- 
pressa quando se busca viver esses princípios em todas as dimensões da vida em 
comunidade. Eles não podem estar confinados às quatro paredes do templo. 
Repita-se: não há vida cristã estanque. As pesquisas mostram, por exemplo, que 
filhos criados em famílias saudáveis e bem estruturadas são menos propensos 
às drogas e, conseqüentemente, ao crime. Por que não lutar, então, para que os 
homens públicos não subvertam esse princípio e mantenham incólumes as leis 
que estabelecem a família tal como a Bíblia ensina?
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3) Deus nos pôs no mundo não para ficar a reboque, mas para, como Igreja, 
fazer a história. Vamos fazê-la bem feita e deixar um bom rastro para aqueles que nos 
seguem. Um bairro, uma cidade, um estado ou um país que crescem à sombra destas 
verdades terão menos violência, melhor educação e grande prosperidade. Celebremos 
a glória de Deus nos templos, através de expressões de alegria e louvor ao Senhor, 
mas vivamos a espiritualidade verdadeira em todas as dimensões de nossa vida. Isso 
se dá através mediante o permanente exercício da disciplina cristã.

A IGREJA E A DISCIPLINA

O  ambiente que cerca a igreja, nos dias de hoje, é diametralmente distinto do 
contexto da igreja primitiva. Naquela época, mesmo fora dos limites da fé cristã, 
havia o pressuposto de valores universais como norma para a conduta humana. 
Os questionamentos não tinham a dimensão atual. Hoje, ao contrário, predomina 
a visão relativista, particular, pessoal, que não admite nem por hipótese a idéia 
de que existam verdades absolutas.

Não passa pela cabeça do homem pós-moderno, de modo geral, pensar na 
existência de valores, princípios, comuns a todos os seres em qualquer parte do 
planeta, não importa a herança cultural. O  que prevalece é essa babel ideológica, 
fragmentada e difusa, onde cada um assenta o tijolo da sua própria crença para 
dar continuidade à construção do velho e surrado humanismo babilônico. Não 
há lugar para a verdade de Deus. O  entendimento pessoal determina a forma de 
se ver o mundo e à luz disso segue o homem o seu próprio caminho.

Esse é o quadro em que se insere a igreja na pós-modernidade. A situação 
se agrava porque ao peso da forte pressão social tais concepções se introduzem 
nos limites da fé e permitem que, em muitos casos, se perca a essência dos fun- 
damentos para em seu lugar valorizar formas, priorizar superficialidades, tornar a 
mensagem apenas um instrumento motivacional, substituindo a pregação bíblica, 
transformar cultos em programas de entretenimento e abarcar toda sorte de 
liturgias, algumas esdrúxulas, sem qualquer preocupação com o conteúdo.

Afinal, o que isso tem a ver com a disciplina na igreja atual? Tudo. A ânsia de 
tornar as igrejas atrativas e “amigáveis”, como defendem os líderes dessa corrente, 
leva à liberalização teológica. Além disso, abre caminho para concessões no campo 
do comportamento e flexibiliza o papel da disciplina sob o argumento de que 
ela afugenta as pessoas e faz com os membros de uma igreja com fundamentos 
ortodoxos procurem outras menos exigentes ou com “a porta larga”.

Todavia, gostemos ou não, a disciplina é um pressuposto em qualquer área da 
vida, desde o atleta que se prepara para a maratona àquele que deseja viver a vida



T e o l o g ia  S i s t e m á t i c a  P e n t e c o s t a l410

cristã segundo os padrões da Palavra de Deus (1 Co 9.24-27). Este o sentido 
da advertência de Paulo a Timóteo: “Exercita-te a ti mesmo em piedade” (I  Tm 
4.7), como esclarece Henry Holloman:

A palavra que Paulo usou para “exercita-te” (gr. “gytnnazo”)  se refere ac treinamento 
feito pelos atletas no ginásio grego. O substantivo “gymnasia” (treinamento ou 
disciplina) presente no versículo 8 é a raiz da palavra “ginásio”.4

Em outras palavras, sem a disciplina a caminhada está sujeita ao fracasso, e 
a travessia da linha de chegada impossível.

O caráter preventivo da disciplina. Precisamos, antes de tudo, compreender o que 
significa disciplina. Uma de suas peculiaridades é o seu caráter preventivo. Isso 
tem a ver com ensino, instrução, prevenir contra o erro à luz das Escrituras, e 
não simplesmente com a imposição de um conjunto de regras que representam 
in totum a tradição de homens, como advertiu o apostolo Paulo (Cl 2.20-23).

Não que inexista o caráter normativo da disciplina, como veremos adiante. 
Mas o extremo do legalismo com sua carga de condicionamentos humanos e 
aparente piedade é apenas o reflexo do farisaísmo e da hipocrisia. Assim, o en- 
sino com fundamentação bíblica é primordial na era pós-moderna. Isso requer 
a ênfase permanente nos princípios como o correto padrão de aferição para o 
dia-a-dia da vida cristã.

Não basta dizer: “Isto pode, aquilo não”; impõe-se trabalhar com a igreja 
o embasamento doutrinário preventivo, com o emprego da genuína exegese, 
que dê ao crente a capacidade de agir com segurança, sensatez, espiritualidade e 
compromisso com Cristo diante de cada situação de sua caminhada.

A disciplina preventiva precisa levar em consideração o fato de vivermos 
na chamada sociedade do conhecimento, onde o acesso às informações é algo 
extremamente aberto, acessível, oriundo de múltiplas fontes, mas que chega de 
forma aleatória, fragmentada, com a probabilidade de gerar muitas distorções 
na mente humana.

Enquanto, nos tempos antigos, a palavra de alguém que tivesse conhecimento um 
pouco acima da média era lei —  até porque a grande maioria não dispunha da mesma 
autoridade intelectual para exercer o senso crítico — , na sociedade pós-moderna 
é diferente. As pessoas questionam, particularizam e querem respostas que não só 
as convençam, mas que sejam coerentes com a lógica da razão. Nos tempos idos, a 
autoridade era também respeitada. Hoje está sendo solapada em todas as esferas.

O u seja, quem exerce cargo de liderança, sobretudo no meio eclesiástico, não 
pode se valer apenas da força de sua função para de maneira autoritária passar
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aos liderados o que precisa ensinar. Isso quer dizer que a disciplina preventiva na 
igreja da pós-modernidade implica em mostrar de forma consistente e dialogai que 
os princípios bíblicos não são extemporâneos, ultrapassados; antes, fazem pleno 
sentido na sociedade pós-moderna (Rm  12.3-8). E enfrentar os “por quês” com 
respostas bíblicas e bem expostas, com toda a clareza necessária; e evitar evasivas 
que confundem e tiram a credibilidade de quem exerce esse papel.

Um ponto primacial é que os princípios bíblicos são fruto da revelação de 
Deus ao homem (2 T m  3.10-17). E questão fora de dúvida para os convertidos 
a Cristo. Alguns, todavia, forçados pela sociedade secularizada, acabam limitando 
sua extensão à vida religiosa, como se não houvesse qualquer conexão entre eles 
e as demais áreas da existência humana.

Chegam a afirmar que “outras religiões” têm também as suas “verdades 
exclusivas” de modo que, por isso mesmo, não se pode permitir que interfiram 
na vida secular de cada um. Cria-se então uma dicotomia, um gueto, em que 
os princípios bíblicos aplicados através da disciplina preventiva ficam restritos 
a um compartimento —  o da fé —  enquanto os demais ficam excluídos de sua 
interferência. Basta ir à igreja pelo menos uma vez na semana para cumprir com 
a obrigação religiosa. O  resto é por conta da pessoa e ponto final.

Essa é uma das formas mais sutis de o Diabo desacreditar a fé e facilitar 
seu predomínio não só no mundo, mas também sobre as ações dos crentes. Os 
princípios bíblicos têm, de fato, origem na Revelação e exatamente por isso —  a 
sua fonte —  são ao mesmo tempo coerentes com toda a verdade que se manifesta 
no mundo cotidiano.

A revelação de Deus não é absurda, e Ele não impõe nenhum absurdo ao ser 
humano. As vezes, é preciso usar a estratégia empregada pelo apóstolo Paulo 
em Atenas, que, ao invés de partir da Revelação para a filosofia, fez o caminho 
inverso. Partiu da filosofia para a Revelação (At 17.15-34). Essa é a tese de Nancy 
Pearcey, em seu livro Verdade Absoluta.

Em outras palavras, significa mostrar que as verdades inerentes ao dia-a-dia, 
seja na vida social, seja na vida científica, seja na vida comportamental, aquelas 
questões que a própria consciência admite como verdadeiras por ver coerência 
em suas formulações, tudo isso expressa por fim aquilo que os princípios da 
Revelação ensinam como a grande verdade de Deus.

Assim pensavam os reformadores. Para eles, toda verdade, em qualquer campo 
do saber humano, precisava ser considerada como a verdade de Deus. Portanto, a 
igreja tem de dar primazia ao magistério cristão e usar as ferramentas adequadas 
para sempre aplicar a disciplina preventiva mediante a freqüente e sistemática 
instrução bíblica.
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O caráter normativo da disciplina. A disciplina tem também caráter normativo. Já 
vimos que a igreja é tanto uma instituição divina como humana. Mas ambas são 
indissociáveis. Em seu aspecto terreno, dispõe de personalidade jurídica e se obriga 
a explicitar em estatuto e regimento interno os seus princípios organizacionais. 
Em seu aspecto divino se submete à Bíblia Sagrada como seu estatuto maior, de 
onde derivam todas as normas aplicadas em sua peregrinação histórica, inclusive 
quanto à sua forma de organização.

Assim, para usar a linguagem jurídica, existem as chamadas “cláusulas pé- 
treas” da fé que constituem o caráter normativo da disciplina. São questões que 
tratam da inserção do novo crente na comunidade da fé, seus compromissos com 
a igreja e sua identificação com os princípios que agora norteiam a sua vida. São 
os imutáveis referenciais extraídos das Escrituras para que possa seguir em sua 
trajetória até alcançar o céu.

A Bíblia sempre será a fonte da disciplina normativa, sem qualquer adendo ou 
concessão aos que trazem para dentro das fronteiras eclesiásticas o conceito pós- 
moderno que despe o texto do seu significado intrínseco e alimenta a tese de que 
cada um tem o direito de livremente interpretá-lo e dar a ele o seu próprio signifi- 
cado. Ela será a base, o parâmetro, a verdade absoluta, com significado autônomo, 
para tudo quanto vier a ser decidido no âmbito da igreja (2 Pe 1.19-21).

Nunca é demais relembrar que estaremos incorrendo em erro se sobrecarre- 
garmos os crentes com tradições humanas que mais expressam alguma herança 
cultural (ou mesmo religiosa) do que propriamente algum princípio bíblico. Não 
nos cabe tornar o caminho mais estreito do que já é.

Ê indispensável, por outro lado, explicitar em documento próprio as normas 
adotadas para que haja ciência quanto aos direitos, deveres e privilégios de quem 
se torna membro da igreja local por ser característica da era pós-moderna as 
pessoas não atentarem para princípio algum, mas praticarem o que “bem lhes 
parece aos próprios olhos”. A clareza da linguagem é de suma importância para 
que não pairem dúvidas e cada ponto reflita em verdade os princípios bíblicos, 
e não o desejo particular de alguém ou de um grupo.

Alguns dirão: “A Bíblia por si só basta”. A premissa é correta, mas o Concilio 
de Jerusalém, lá atrás, nos primeiros anos de vida da igreja, à luz das Escrituras, 
expediu cartas às igrejas de então com as normas a serem observadas quanto aos 
problemas ali levantados e discutidos (At 15.1-32).

Em outras palavras, não há nenhum erro ter a disciplina normativa expli- 
citada em documento para que os crentes saibam como proceder. A classe de 
discipulado é o ambiente ideal para que a disciplina normativa seja passada 
em primeira mão aos que estão chegando à igreja local através da conversão.
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É conveniente, inclusive, que seja o pastor o responsável por esse primeiro 
contato com os novos irmãos.

Os crentes que se transferem de outras denominações deveriam também 
freqüentar uma classe semelhante antes de serem recebidos. Isto se deve a 
várias razões:

1) Geralmente (toda regra tem exceção), são pessoas que portam algum 
tipo de insatisfação e estão à procura da igreja perfeita. Como não a encontram, 
vivem a síndrome do beija-flor. Não ficam em lugar algum.

2) Antes de se tornarem  membros é justo e necessário que conheçam 
a sua nova casa espiritual, como funciona, a liturgia, as normas, o tipo de 
serviço que ali se presta ao Senhor, para que então se definam, se ajustem ao 
novo ambiente e estejam conscientes de sua nova responsabilidade.

O  documento a que aludimos há pouco é também conhecido como Decla- 
ração de Propósitos e já é empregado em algumas igrejas. Não só o crente que 
se submete ao batismo em águas, mas o que se transfere de outra denominação, 
ou mesmo de outra igreja da mesma fé e ordem, após concordar com os seus 
termos, é convidado a assiná-lo em solenidade especial, juntamente com o pastor, 
para só então ser aceito como membro.

Qual a importância desse compromisso? E que a igreja, conforme o Código 
Civil, desfruta da liberdade de estabelecer a sua própria estrutura de funciona- 
mento, não cabendo nenhuma interferência do estado em suas decisões. Ela é 
soberana em questões de fé.

Mas na era pós-moderna o que mais as pessoas querem é lutar por direitos, 
sem demonstrar a mínima preocupação com deveres. A Declaração de Propósitos, 
que inclui também o Estatuto e o Regimento Interno, protege a igreja contra aqueles 
que, movidos pelo espírito de Jezabel, tornam-se rebeldes e são até capazes de levar 
a igreja às barras dos tribunais contra alguma decisão com a qual não concordam. 
Pelo seu conteúdo, a Declaração de Propósitos se configura como um pacto em 
que as partes estão de acordo com as normas contidas, sendo, portanto, uma peça 
de defesa em casos extremos.

O caráter corretivo da disciplina. A disciplina tem, finalmente, caráter corretivo. 
Ela visa corrigir rumos, trazer de volta ao devido lugar, fazer com que a verdade 
prevaleça, acertar o que está errado. Mas os tempos de hoje não favorecem a pos- 
tura autoritária muito comum em épocas não tão distantes. Já não é mais possível 
chegar e dizer: “o que eu determino está determinado. Ninguém tem o direito de 
reclamar ou questionar”.
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E bom lembrar que, além de ser errada, do ponto de vista bíblico, o povo ge- 
ralmente já não aceita essa forma de liderança. Então qual o caminho para aplicar 
a disciplina corretiva? Ele se constitui de três simples passos: mostrar onde está o 
erro, explicar porque está errado e ensinar como fazer para corrigir o erro.

O  problema não pode ser tratado como se o líder estivesse impondo a sua 
vontade pessoal, o que ele quer, mas aplicando os princípios bíblicos, que, como 
já foi dito, são coerentes com o dia-a-dia das pessoas. È a partir daí que elas po- 
derão avaliar o seu modo de vida no sentido mais amplo para ver o que precisa ser 
corrigido ou aperfeiçoado.

Só assim terão condições de aplicá-los a cada situação da vida e não só àquelas 
que são consideradas “pecados”. Vale também ressaltar que a disciplina corretiva 
não tem o caráter de lançar fora, mas sempre restaurar, trazer de volta ao aprisco. 
Mesmo quando há necessidade de se tomar alguma medida disciplinar restritiva, 
como a suspensão de determinadas atividades ou mesmo o desligamento, o obje- 
tivo será sempre restaurar, e não lançar no abismo, como no episódio relatado por 
Paulo em ambas as cartas aos coríntios (I  Co 5.1-5; 2  Co 2.1-8).

Por fim, duas metáforas empregadas no Salmo 23 permanecem plenas de 
significado para a disciplina na igreja da pós-modernidade: a vara e o cajado. Com 
a primeira o pastor ensina, expõe a Palavra com integridade, prepara e aperfeiçoa. 
Mostra o que Deus quer para o seu rebanho. Com a segunda, puxa a ovelha que 
está à beira do abismo e a coloca de volta na trilha que leva aos pastos verdejantes 
e às águas tranqüilas. Uma igreja bem disciplinada entregar-se-á com alegria e 
dedicação à sua tarefa e terá, como veremos a seguir, um forte comprometimento 
com a missiologia urbana.

A IGREJA E A MISSIOLOGIA URBANA

Outro aspecto importante da vida eclesiástica tem a ver com o processo de 
urbanização do mundo, uma realidade desafiadora que exige pronta e contínua 
resposta da igreja como agente do Reino de Deus na Terra. O  fluxo migratório 
constante dos países pobres para os países mais desenvolvidos e do interior para 
os grandes centros, em busca de melhores oportunidades, aliado a outros fatores 
da vida pós-moderna, indica com segurança que nos próximos anos a maior parte 
da população do planeta estará vivendo nas grandes cidades, transformadas em 
metrópoles e megalópoles.

A estratégia urbana de Paulo. Para se conhecer como a igreja pode desempenhar 
bem o seu papel como comunidade terapêutica na urbe pós-moderna, nada melhor 
do que descobrir a metodologia empregada pelo apóstolo Paulo em suas viagens
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missionárias. A primeira observação é que ele procurava instalar-se nos grandes 
centros, onde a mensagem seria mais bem repercutida para então irradiar-se pelos 
regiões adjacentes (At 13.4-6,13,14).

Obediente ao plano divino de universalizar o evangelho mediante a transição 
da igreja para o mundo gentilico, o apóstolo usou a mesma estratégia quando 
transpôs os limites da Ásia e alcançou as fronteiras européias através da Mace- 
dônia, atual norte da Grécia (At 16.11,12).

Filipos foi a primeira cidade aonde chegou e na qual permaneceu por alguns 
dias. Dali, partiu imediatamente para Tessalônica, a capital da província (At
17 .1), para depois, passando por Beréia, alcançar Atenas (At 17.15), centro 
dos grandes conhecimentos filosóficos, de onde seguiu até Corinto, capital da 
Acaia, atual sul da Grécia. Em todos estes casos, os grandes centros, como 
Tessalônica, Acaia e Corinto, foram os locais estratégicos onde o evangelho 
começou a ser anunciado.

O apóstolo Paulo sabia utilizar-se, também, de estratégias adequadas para cada 
realidade. O  seu próprio perfil é o testemunho de que Deus escolhera a pessoa 
certa para aquelas circunstâncias. Nascido em Tarso, uma das principais cidades 
do império romano, pertencia a uma família judaica e cresceu sob a influência 
da cultura helênica, o que lhe dava mobilidade para transitar livremente entre as 
fronteiras da época.

Em Filipos, sua primeira iniciativa foi buscar um lugar para a oração, fora da 
cidade, onde pôde falar às mulheres ali reunidas (At 16.13,14), entre as quais 
Lídia, empresária bem sucedida no ramo de púrpura. N ão foi por acaso que as 
primeiras pessoas a ouvirem o evangelho na Europa tenham sido as mulheres. 
Elas são, por natureza, mais sensíveis e sempre mais dispostas a lutar pelas causas 
que assumem.

Sem dúvida, tiveram papel fundamental na divulgação do Evangelho. 
Em Atenas, famosa pelos grandes embates filosóficos, as artes e os deuses da 
mitologia grega, Paulo utilizou como ponto de contato a sua religiosidade 
para apresentar aos atenienses a mensagem sobre o Deus desconhecido, com 
resultados imediatos (At 17.15-34). Em cada realidade da vida urbana, uma 
estratégia específica.

Por conseguinte, o apóstolo estava consciente da batalha no plano espiritual 
em relação às cidades. Sua carta aos efésios é prova disso (E f 6.10-20). Nessa 
cidade, localizada hoje na Turquia, prestava-se culto a Diana, uma das deusas 
do panteão romano. Em Filipos, a artimanha de Satanás foi tentar envolver 
Paulo com elogios ardilosos para manter a credibilidade demoníaca intacta 
entre os filipenses.



A ser desmascarado, era preferível a Satanás elogiar, dizendo a verdade a con- 
tragosto, e assim continuar desfrutando da simpatia do povo. Mas o apóstolo já 
estava preparado, pois antes de qualquer outra coisa, em solo europeu, fez uso da 
arma da oração para enfrentar o confronto no nível espiritual (At 16.13,16-18).

O desafio moderno da urbanização. A crescente urbanização do mundo, com o 
inchamento das grandes cidades, metrópoles e megalópoles, como é o caso do 
Rio de Janeiro, São Paulo, Cidade do México, Tóquio e outras do mesmo porte, 
geram desafios que devem ser encarados com tenacidade.

O primeiro é a diversificação cultural. Assim como Paulo era de origem 
judaica, nasceu em Tarso e sofreu a influência helênica, esta era também a carac- 
terística cultural do império romano. O  latim era o idioma oficial, mas o grego 
predominava em suas fronteiras entre povos de raízes culturais bem distintas. 
De igual modo, os centros urbanos, hoje, não são culturalmente homogêneos. 
H á  uma diversidade enorme de “tribos”, termo preferido pela juventude pós- 
moderna, culturas e tradições.

Outro desafio é a falta de oportunidades sociais, pois a grande maioria não 
consegue sequer chegar à base da pirâmide social e acaba vivendo à margem do 
processo, nos subempregos, entregue às drogas, à mendicância, à prostituição, 
ao banditismo e a toda sorte de violência. Por isso, o alto índice de favelização, 
principalmente no Brasil.

O  materialismo é, também, uma característica da urbe. Se, de um lado, a luta 
pela sobrevivência leva os mais pobres a pensar apenas no que comer, isto é, sem 
qualquer tempo para assuntos espirituais, por outro, os endinheirados agem como 
o rico da parábola: os bens materiais lhes bastam (Lc 12.16-21).

Há, também, o desafio das novas tendências sociais, que alteram valores 
sagrados para a saúde moral da sociedade. Com a proliferação do divórcio, o 
conceito de família, hoje, na sociedade distanciada de Deus, não é o mesmo da 
Bíblia. Isto sem falar na incidência de outras circunstâncias como a secularização, 
a defesa do aborto, o homossexualismo, o relacionamento sexual livre entre os 
jovens, sem o compromisso do matrimônio, e outras situações que tornam os 
defensores dos padrões bíblicos aparentemente antiquados e ultrapassados.

O avanço das seitas, por outro lado, se constitui na outra face do desafio da 
vida urbana. Elas apareceram na época de Paulo (2 Tm  2.14-19; 3.6-9) e nos anos 
subseqüentes do Cristianismo, mas em nenhum outro tempo da história tiveram 
expansão considerável como nos dias atuais. Por último, entre outros desafios, está 
o da solidão cósmica. Apesar da multidão que o cerca, e da imensa selva de pedra 
na qual vive, o massacre constante dos turbilhões de problemas da grande cidade 
torna o indivíduo extremamente só, deprimido e perdido no cosmos.
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As estratégias da igreja para 0 mundo urbano. O  quadro há pouco pintado retrata a 
vida urbana em cores pálidas. Ele é mais forte. Mas a igreja consciente de suas 
responsabilidades e capacitada pelo poder do Espírito Santo há de estar pronta 
para ser obediente à visão de Deus e transpor todas as barreiras para ser relevante 
com a mensagem do Evangelho. Assim como Paulo foi obediente ao chamado 
divino (At 16.9,10; 26.19,20), a igreja igualmente não pode fugir da realidade 
das grandes cidades, metrópoles e megalópoles, pois aí estará praticamente a 
maior parte da população mundial nos próximos anos.

Por outro lado, somente a igreja que dispor de visão multiministerial, assim como 
a sabedoria de Deus é multiforme, terá condições de estar presente em todas as cir- 
cunstâncias que demandam sua ação na vida urbana. Em sã consciência, as reuniões 
tradicionais da semana, com seu inestimável valor, não são suficientes para confrontar 
a vida paradoxalmente opulenta e ao mesmo tempo degradante da urbanização.

Visão multiministerial significa diversidade de ministérios atuantes na igreja 
local para alcançar todos os segmentos sociais. Das crianças aos mais idosos, todos 
precisam estar mobilizados em todas as frentes —  menores carentes, drogados, 
prostitutas, terceira idade, empresários, profissionais liberais, etc. —  a fim de que 
se cumpra através da igreja o ministério da reconciliação (2 Co 5.18).

Cabe à igreja, portanto, entender que os fatos há pouco descritos são refie- 
xos de ações demoníacas sobre as cidades, que se intensificarão cada vez mais à 
medida que se aproxima a volta de Cristo. Assim como Paulo buscou um lugar 
para a oração antes de enfrentar a batalha, a igreja só terá êxito em sua missiolo- 
gia urbana repreendendo os espíritos que atuam no mundo invisível para então 
conquistar as cidades para Cristo. Esta é, também, uma igreja preparada para o 
desafio das missões transculturais.

A IGREJA E AS MISSÕES TRANSCULTURAIS

È comum estudar-se o Apocalipse sob a perspectiva dos juízos que serão execu- 
tados sobre o mundo no final dos tempos. N o  entanto, ele é também o testemunho 
de que o plano de Deus através dos séculos, que incluiu o projeto chamado Igreja, 
terá seu cumprimento final mediante a proclamação do evangelho por ela até os 
confins da Terra.

Missões transculturais, portanto, não é uma teoria, mas um sério compromisso 
bíblico do povo de Deus com a sua obra. Não há como pensar a existência da 
igreja sem que a missão da evangelização mundial esteja agregada, pois aqui está 
a razão para que ela tenha sido projetada na mente de Deus e tornada realidade 
entre os homens.
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A visão que revela a universalização do evangelho. A ordenança bíblica da proclamação 
do Evangelho em todo o mundo (M t 28.19,20; Mc 16.15) smaliza o seu caráter 
universal, ou seja, o direito que todos os povos têm de ouvi-lo de forma clara e 
consciente para crerem no Senhor Jesus Cristo, arrepender-se de seus pecados e 
ter a certeza da vida eterna.

Essa universalidade se fundamenta na morte do Cordeiro (Jo 1.29; cf. Is
53.7), o qual, na visão do Apocalipse, é o único considerado digno e, portanto, 
perfeitamente legitimado para desatar os selos do livro e executar os juízos sobre 
a Terra. Por que tem ele autoridade para fazê-lo? Por causa da justiça de Deus 
revelada em sua morte para redimir o pecador, antes de julgá-lo.

A cena vista por João fecha as cortinas da graça salvadora da época presente 
e dá início aos flagelos que, através da abertura dos sete selos, serão lançados 
sobre a humanidade que rejeitou a Cristo. N o  entanto, este é o cerne da verdade: 
em toda a história bíblica os juízos de Deus jamais são executados sem que haja 
oportunidade de arrependimento (Jn 3.10).

Assim sendo, não é justo que, pela negligência das igrejas, os povos não 
ouçam a voz de Deus e sejam apanhados pelo seu juízo. O  Cordeiro cumpriu 
a sua parte e venceu (Ap 5.5). Por isso pode assentar-se como juiz no trono 
do Universo.

O utro detalhe da visão do Apocalipse é a onipresença do Cordeiro, re- 
presentada pelas “sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus 
enviados a toda a terra” . Sete, na numerologia Bíblia, é símbolo de plenitude 
e, nesse caso, denota a idéia de que os olhos do Senhor estão por toda a parte, 
acompanhando passo a passo a ação da igreja na proclamação da mensagem 
do Reino de Deus.

Ê importante frisar que o Cordeiro, em sua onipresença, não compartimenta 
o mundo em áreas específicas ou privilegiadas. Em "toda a terra” ele supervi- 
siona e cria as condições necessárias para que a redenção seja proclamada, como 
fez Deus com o profeta Jonas ( I . I - I 7 ;  2 .I -I0 ;  3.1-3). O  Evangelho terá de ser 
pregado em todo o mundo para que se cumpra a justiça de Deus.

Se o Evangelho é universal, a morte do Cordeiro teve, também, o mesmo 
caráter (Ap 5.9; 2 Co 5.15). Não há exclusividade neste ato de entrega volun- 
tária e substituta em favor do homem. Não importa onde e como vivam, se nas 
florestas da Amazônia ou nas montanhas do Himalaia, todos são alvos da graça 
imerecida de Deus e precisam urgentemente conhecê-la.

A visão do papel transcultural da igreja. E aí que entra o papel transcultural da igreja. 
Segundo Atos 1.8, sua visão não pode circunscrever-se à comunidade local, mas 
deve ampliar-se até as últimas fronteiras do planeta. O  texto transmite a idéia de
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simultaneidade. Enquanto a igreja evangeliza a cidade, seus olhos pousam mais 
além e vêem terras mais distantes que estão brancas para a ceifa (Jo 4.35).

Vemos o mesmo conceito de modo cristalino na visão de João. Ali a expres- 
são “de toda tribo, e língua, e raça e nação” (Ap 5.9) implica na proclamação 
simultânea do Evangelho até os confins da terra. A linguagem enfática determina 
que ninguém poderá ficar de fora. Todos os povos deverão ser alcançados. Assim 
o Cuia Prático de Missões define Missões Transculturais:

O prefixo “trans” vem do latim e significa “movimento para além de”, “através 
de". Portanto, em linhas gerais, missões transculturais é transpor uma cultura para 
levar a mensagem do Evangelho. Esta mensagem não pode se restringir a uma só 
cultura, mas tem alcance abrangente, em todos os quadrantes da terra, onde quer 
que haja uma etnia que ainda não a tenha ouvido.5

E interessante que o número quatro aparece de forma implícita. N a Bíblia, ele 
é símbolo de totalidade. Isto implica em afirmar, com absoluta segurança, que a 
doutrina de missões é bíblica, mesmo que este termo não apareça nas Escrituras. 
Assim como a Trindade não é mencionada no texto sagrado de forma explícita, 
o cristão bíblico não duvida de que ela se constitui numa verdade doutrinária. A 
mensagem salvífica, portanto, tem como alvo o mundo em sua globalidade.

Para tornar ainda mais séria a responsabilidade, o termo “nação”, que aparece 
em Apocalipse 5.9 e também em Mateus 28.19, vem do grego ethnos, cujo sentido 
é diferente da idéia geopolítica de países como são atualmente constituídos. Aqui 
significa povos na sua essência étnica, envolvendo cultura, dialeto, tradições, modus 
vivendi, visão de mundo e outras particularidades.

Sob esse ponto de vista, há pelos menos doze mil povos espalhados no mundo, e 
todos, sem exceção, estão incluídos no plano da redenção. Não basta olhar os países, 
que somam hoje aproximadamente 240, mas cada “tribo, e língua, e raça, e nação”. 
Esta é a forma pela qual Deus vê o mundo. A visão de Isaías sobre a missão messiânica 
e, por conseguinte, da igreja é clara: “... também te dei para luz dos gentios, para seres 
a minha salvação até a extremidade da terra” (Is 49.6; cf. At 13.47).

A transculturação, neste caso, significa encontrar em cada cultura os ins- 
trumentos adequados para proclamar de forma clara, aceitável e consciente a 
mensagem do evangelho. H á na Bíblia elementos da cultura judaica que não 
foram transplantados para o Cristianismo. O  preparo do missionário, de 
igual modo, implica em ele saber que não lhe cabe transplantar no país onde 
exercerá o seu ministério elementos da cultura de seu país de origem que só 
ali fazem sentido.
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Sabemos que os princípios da Palavra de Deus são absolutos, inalteráveis 
e universais, assim como os elementos químicos da áçua. N o  entanto, pode-se 
servi-la em copos diferentes. Para exemplificar, cabe aqui a clássica expressão do 
famoso evangelista hindu Sadu Sudar Sing: “A ág;ua da vida deve ser servida ao 
povo hindu em copo hindu”. Isto é transculturação. E saber discernir em cada 
cultura aquilo que é bíblico, antibíblico e extrabíblico.

A visão que revela 0 cumprimento da missão da igreja sobre a Terra. A visão do Apocalipse 
implica em afirmar a dupla grandeza da missão da igreja.

1) Os anjos gostariam de ter assumido esta tarefa, mas coube ao povo de Deus a 
singular oportunidade de abrir as portas da salvação para os perdidos da Terra. Nen- 
huma instituição desfruta deste privilégio. Só a igreja (I Pe 1.10-12).

2) Trata-se de tarefa gigantesca alcançar cada “tribo, e língua, e povo, e 
nação” em seu próprio meio cultural antes que Jesus venha. Para executá-la só há 
uma forma: mobilização total e prioridade absoluta. Nenhuma atividade, por mais 
importante que seja, poderá subtrair tempo e recursos dedicados à evangelização 
mundial. Agir deste modo é subtrair, também, as bênçãos de Deus sobre a igreja.

Ou se quer, de fato, ouvir o clamor do mundo, ou então a igreja estará como os 
contemporâneos de Ninrode: construindo torres para ajuntar-se e alegrar-se à sua 
volta, esquecendo-se das almas que perecem nas últimas fronteiras do mundo (Gn
I I . 1-6). Dizer que faltam recursos é uma aleivosia. Por outro lado, a tecnologia, 
hoje, põe o mundo dentro de casa. Assim sendo, resta apenas agir... e rápido.

Todavia, a visão de João traz uma boa notícia: A igreja não falhará. Ela cumprirá 
a sua missão, custe o que custar, nem que seja preciso vir o vento forte da perseguição 
para espalhar os seus membros pelo mundo. Impulsionada pelo poder do Espírito 
Santo, a igreja começa a mover-se em todas as direções para que o mundo todo 
saiba que Jesus Cristo é o Senhor que se revela agora como Salvador, mas um dia 
Ele assentar-se-á no trono do Universo para julgar os vivos e os mortos.

Se não for assim, a visão de João terá sido uma fraude. Mas ela é a eterna e infalível 
Palavra de Deus. Portanto, naquele dia, diante do Cordeiro, a Igreja será formada 
por pessoas fiéis —  compradas pelo seu sangue —  de “toda tribo, e língua, e povo, e 
nação”, que se tornarão reis e sacerdotes para Deus “e reinarão sobre a terra”. O  cresci- 
mento universal da igreja, no entanto, gera tensões decorrentes de seu lado humano. 
Uma delas, como veremos no próximo ponto, é o crescente denominacionalismo.

A IGREJA E O DENOMINACIONALISMO

Esta é a questão que se impõe: Qual o verdadeiro lugar das denominações no 
processo histórico da igreja? Como compreender o seu papel à luz das Escrituras?
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Mais do que em qualquer outra época, é necessário desenvolver uma visão clara 
a respeito, tendo em vista duas razões, entre outras:

1) O  surgimento continuado e crescente de novos ramos denominacionais.
2) A necessidade de os crentes, principalmente os novos na fé, saberem 

como comportar-se nesse contexto nem sempre preciso de tantas ramificações 
evangélicas. Todavia, reconhecer o caráter secundário das denominações é fator 
determinante para que não se enfraqueça, jamais, a doutrina bíblica da Igreja 
como corpo de Cristo.

A doutrina da igreja no Novo Testamento. Em que pese a quantidade de denomi- 
nações existentes, o N ovo Testamento não se manifesta em m omento algum 
a esse respeito. O  seu ensino acerca da estrutura da igreja encerra basicamente 
duas verdades.

1) Aponta para o seu caráter universal (At 20.28; E f 2.21,22; cf. H b  12.23). 
È o povo de Deus espalhado pelo mundo, que professa a fé em Cristo, proclama 
as boas novas aos perdidos da Terra e cultiva no seu viver diário a comunhão em 
seu duplo aspecto: vertical (com Deus) e horizontal (uns com os outros).

As expressões paulinas em Efésios 4.4-6 —  “há um só corpo”, “um só Es- 
pírito”, “uma só esperança”, “um só Senhor”, “uma só fé”, “um só batismo” e 
“um só Deus” —  transmitem essa idéia, deixando explícito que a Igreja de Cristo 
está acima das estruturas humanas. Ainda que estas sejam, em certo sentido, 
necessárias para a sua instrumentalização na face da Terra, a Igreja se constitui 
de um único Corpo formado por aqueles que foram comprados pelo sangue de 
Cristo e vivenciam a vida cristã na “unidade do Espírito pelo vínculo da paz”.

2) O  ensino do Novo Testamento revela o caráter local da igreja, pois é 
dessa forma, na comunidade, que ela expressa a sua dimensão de vida e exerce as 
suas responsabilidades como agente do Reino de Deus no mundo (M t 18.17; 
cf. At 15.4; 16.5). Mesmo nos casos em que o Novo Testamento reporta-se à 
igreja em sua expressão local, não determina nenhuma nomenclatura específica 
que possa ser tomada em seu sentido original como a forma pela qual devesse 
ser denominada.

Ao se referir à igreja local, o livro de Atos, padrão da igreja do Novo Testa- 
mento, usa em quase todas as referências o designativo “igreja” para identificá-la, 
sem nada acrescentar (At 9.31; I I .22; 12.1; 12.5).

Razões para a existência das denominações. Mas, se não há, na Bíblia, nenhuma 
menção clara e específica que determine para a igreja outro designativo além 
deste, mesmo para a sua expressão local, por que a existência de tantas deno
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minações, com estruturas autônomas, nomes variados e às vezes tão díspares? 
E tão ampla a diversidade que existe de tudo um pouco nesse universo, até 
igrejas que estimulam supostos contatos com espíritos de pessoas falecidas, 
o culto aos anjos e outras aberrações, isso para não falar dos desvios mais 
conhecidos.

A pergunta em apreço é feita com freqüência, principalmente pelos não- 
crentes, quando estão sendo evangelizados. E precisa de resposta.

1) A primeira razão para a existência de tantas denominações é de fundo 
histórico. A medida que a igreja, em sua trajetória institucional, começou a se 
desviar gradualmente dos postulados da doutrina apostólica, começaram a surgir 
indivíduos e movimentos em seu meio, pregando o retorno ao modelo primitivo, 
inconformados com a perda crescente da simplicidade da fé. Esses movimentos 
passaram a receber denominações próprias identificadas com as idéias defendidas 
por seus líderes.

O  grande divisor de águas foi a Reforma Protestante, iniciada por M artinho 
Lutero, numa época de obscurantismo, em que a igreja histórica descera aos níveis 
mais baixos de relaxamento moral e espiritual, depois de incorporar, ao longo 
dos séculos, diversas práticas pagãs em sua liturgia.

Lutero resgatou a doutrina bíblica da justificação pela fé e estabeleceu o seguinte 
princípio, que se tornou lema dos evangélicos ao redor do mundo: “Só a graça; 
só a fé; somente as Escrituras”. A Reforma Protestante, portanto, deu origem às 
chamadas denominações históricas, em cujo meio floresceu o movimento pente- 
costal, nos primeiros anos do século XX, sabendo-se que houve através dos tempos 
manifestações pentecostais em diversas fases da História da Igreja.

2) Outra razão que explica a existência de tantas denominações é de na- 
tureza doutrinária. De um lado está a ênfase unilateral, extremada ou isolada de 
determinadas doutrinas bíblicas, enquanto outras são relegadas a segundo plano. 
De outro, a negligência que despreza certos ensinos bíblicos, como a contem- 
poraneidade dos dons espirituais, e não permite que a congregação seja por eles 
abençoada.

Junte-se a isso a falta de amor e de espiritualidade, e está aberta a porta para 
o surgimento de uma nova denominação. Sem nos esquecermos de que as here- 
sias são um fator muito forte de fragmentação. Nesses casos, não há nenhuma 
dúvida: “Destes afasta-te”.

3) H á que se considerar também as razões de ordem administrativa. Aqui 
entram a forma de governo, a estrutura organizacional e a necessidade de se 
normatizar legalmente a vida da igreja local perante a legislação do país. Como 
nem sempre as idéias convergem, as igrejas que estão sob a mesma bandeira e
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buscam viver o mesmo modelo administrativo se organizam com um nome pe- 
culiar para que assim sejam identificadas diante da sociedade. N o  Brasil, apenas 
como exemplo, a Assembléia de Deus iniciou-se em 1911 como Missão da Fé 
Apostólica. Só a partir de 1918 adotou o nome atual.

Não se deve esquecer, ainda, de que em muitos casos as razões estão no 
egocentrismo. De um lado, está a vaidade pessoal, a busca da liderança como 
um fim, a falta de humildade para submeter-se à liderança daqueles que foram 
legitimamente constituídos por Deus. De outro, a insegurança de muitos daqueles 
que já lideram a igreja, o apego ao pastorado, mesmo que o seu tempo tenha ter- 
minado, levando-os a não abrir espaço para o surgimento de novas lideranças.

Se não há disposição para ouvir a voz do Espírito, como fez a igreja primitiva 
reunida em concilio na cidade de Jerusalém (At 15), as dissidências surgem e 
acabam gerando novos grupos denominacionais.

4) Por último, o denominacionalismo pode ser compreendido como parte da 
vontade permissiva de Deus. A diversidade de igrejas, que têm como fundamento 
a doutrina apostólica, torna o homem indesculpável, ao usar como justificativa 
para não aceitar a fé a possibilidade de não ter encontrado um lugar onde possa 
sentir-se bem. N o  atual universo em que há não só diferentes modelos adminis- 
trativos, mas também formas distintas de liturgias, sem prejuízo dos fundamentos 
da fé, essa desculpa jamais terá sentido.

Como lidar com a existência das denominações. A diversidade das denominações está 
aí, e todos têm de lidar com ela. N o  entanto, alguns pontos precisam ser levados 
em consideração:

1) Buscar a unidade fraterna e o aperfeiçoamento espiritual dos santos é 
dever de todos. Para tanto, os ministérios foram dados à Igreja, e não a uma 
igreja ou denominação (E f  4 .11-13).

2) A unidade é orgânica, espiritualmente falando, mas não precisa ser 
necessariamente organizacional, humanamente falando. Em outras palavras, po- 
demos ter denominações administrativamente autônomas, e que sejam fraternas, 
relacionando-se sob a bandeira do mesmo Espírito.

3) Não se pode, em nome da unidade, abrir mão dos princípios absolutos e 
inegociáveis da Palavra de Deus. Se os fundamentos são outros, não há também 
comunhão (I  Co 3 .1 1; cf. G1 1.8). Aqui vale o pensamento de Agostinho: 
“Nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, diversidade; e em todas as 
coisas, amor”.

E necessário, ainda, que se busque um relacionamento de respeito mútuo. 
Usar termos jocosos ridicularizando irmãos que pertençam a outras denomi
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nações não é próprio de alguém nascido de novo. Assim como não nos agrada 
sermos desconsiderados, eles pensam da mesma forma. Chamá-los de “primos”, 
mesmo que por brincadeira, em nada ajuda a construir pontes de comunhão. 
Afinal, o Céu é para todos os que confessarem o nome de Jesus Cristo e que 
dEle são aqui na Terra.

Outra boa maneira de mostrar ao mundo a unidade da igreja na diversidade 
denominacional, sem abrir mão da identidade, é participar de projetos comuns 
ao povo de Deus, desde que a centralidade esteja na Pessoa de Cristo, e não na 
periferia do marketing vazio de shows que não glorificam a Deus. Dia da Bíblia, 
celebrações históricas como a comemoração da Reforma Protestante, Dia de 
Pentecostes e eventos em que o objetivo seja a evangelização se constituem em 
excelentes estratégias para essa demonstração de fé.

Só assim, respeitando-se as diferenças que não mutilem o alicerce, e real- 
çando os pontos que fundamentem a fé, poder-se-á cumprir, na igreja, a oração 
de Jesus: “... que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que 
tu me enviaste” (Jo 17.21). Aqui somos introduzidos a outro tema desafiante 
relacionado à condição humana da igreja: o trabalho feminino.

A IGREJA E O TRABALHO FEMININO

Não obstante os avanços, esse tema ainda gera polêmica em determinadas 
áreas do movimento evangélico, provavelmente em virtude de alguns preconceitos 
contra o trabalho feminino na igreja. E compreensível —  mas não aceitável —  
que os condicionamentos culturais da sociedade tenham favorecido posturas 
discriminatórias contra a participação da mulher nas atividades eclesiásticas.

Desde a primeira hora da igreja, entretanto, mesmo durante o ministério ter- 
reno de Cristo, as mulheres estiveram presentes com a sua relevante contribuição 
para a vida comunitária do povo de Deus.

O resgate da mulher no cristianismo. N a verdade, uma das grandes conquistas do 
cristianismo foi resgatar a posição da mulher e elevá-la à sua verdadeira condição 
diante de Deus. Vê-se tal propósito, por exemplo, na própria linhagem de Cristo 
(M t 1.3,5,6,16).

Mateus em sua genealogia refere-se aos ancestrais somente pelo lado pa- 
terno, mas dá destaque a cinco mulheres —  Tamar, Raabe, Rute, Bate-Seba 
e M aria — , das quais apenas sobre Rute e Maria não pesava nenhum deslize 
moral. Tam ar prevaricou com o sogro (Gn 38.12-30), Raabe vivia como 
prostituta em Jericó (Js 2.1; H b  11.31) e Bate-Seba cedeu aos galanteios de 
Davi (2  Sm I I .  1-4).
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Esses registros encerram algumas razões:
1) Deus não oculta as transgressões dos personagens bíblicos. Ê tão claro esse 

propósito que Mateus substitui o nome de Bate-Seba pela seguinte declaração: 
“a que foi mulher de Urias”. Deus assim o fez porque isso serve de advertência 
para os crentes atuais quanto à sua falibilidade e conseqüente dependência da 
graça divina.

2) Fica subentendido, no texto sagrado, que elas se arrependeram de suas 
falhas morais e mudaram de atitude porque creram na obra redentora futura de 
Cristo, que alcançou os fiéis do Antigo Testamento (H b  11.1,2,32-40).

3) O  aparecimento de seus nomes na genealogia de Cristo, como exceção 
à regra, em nada diminui o Salvador; antes, exalta a sua encarnação como nosso 
compassivo e gracioso Redentor e dignifica a mulher como parte da linhagem 
que suscitou o Redentor da decaída raça humana.

Esse enfoque enaltecedor do papel da mulher é visto, também, no ministério 
de Jesus. Além dos doze discípulos, aparecem diversas mulheres que o seguem 
por onde quer que Ele passe (Lc 8.1-3). Algumas são citadas até pelo nome —  
Maria Madalena, Joana e Suzana —  como pessoas que não só acompanham, mas 
contribuem com seus bens para a manutenção do seu ministério.

N o episódio da ressurreição de Cristo, por sua vez, para confrontar o fato 
de o pecado ter entrado no mundo pela primeira mulher, Deus permite que duas 
seguidoras de Cristo —  Maria Madalena e a outra Maria —  sejam as primeiras a 
vê-lo ressuscitado e tenham o privilégio de dar a alvissareira notícia em primeira 
mão aos discípulos (M t 28.1-10). Por que elas primeiro, e não eles? Para deixar 
nítida a sua destacada posição no cristianismo incipiente.

Aposição da mulher na Igreja Primitiva. Com a ascensão de Cristo, inicia-se o processo 
de inauguração da Igreja, que culminou no dia de Pentecostes, e mais uma vez as 
mulheres são participantes desde a primeira hora, incluindo-se no grupo a mãe de 
Jesus (At I.I4). Subentende-se que elas viram a ascensão do Senhor, participaram 
da assembléia que escolheu o sucessor de Judas e estavam presentes no dia em que o 
Espírito desceu sobre a igreja.

Se foi assim desde o princípio, por que negar-lhes, hoje, a oportunidade de 
serem usadas pelo Senhor no papel que lhes couber dentro do Reino de Deus e 
segundo a vontade soberana dEle? Não se trata, aqui, de substituir o homem em 
sua função dentro da estrutura social, familiar e religiosa, e sim permitir que a 
mulher preste a sua efetiva contribuição, como indivíduo, na obra de Deus.

As mulheres se destacam, também, na igreja primitiva, pelo seu envolvimento no 
serviço de assistência social. A primeira a ser mencionada é Dorcas (At 9.36-42),
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que, movida pelo amor a Deus, empregou sua vida a servir ao próximo, na cidade 
de Jope, com atos de caridade. E tanto que a sua morte trouxe grande tristeza, a 
ponto de Pedro ser chamado para orar em favor de sua ressurreição. Um  fato chama 
atenção na sua história: ela é também chamada de discípula (At 9.36).

A segunda mulher aparece na Epístola aos Romanos. Trata-se de Febe, da 
igreja em Cencréia, porto oriental de Cormto, da qual distava cerca de treze 
quilômetros. Ela é recomendada por Paulo para que seja recebida com a mesma 
hospitalidade com a qual honrava os servos de Deus (Rm  16.1,2). N o grego, 
o termo empregado para servir é díakonon, que está em sua forma masculina e 
sem artigo definido; isso indica a possibilidade de ela ter exercido um trabalho 
compatível ao dos diáconos.

Em Romanos 16, quando Paulo menciona uma série de outras mulheres 
cooperadoras do seu ministério apostólico, inicialmente aparece o casal Priscila 
e Àquila, em cuja casa também se reunia uma igreja (vv.3.5). Segundo alguns 
eruditos, o fato de a esposa ter sido citada primeiro não é mera regra protocolar, 
pois a literatura de então não admitia esse tipo de gesto. E tanto que na hora de 
saudar outros casais o apóstolo o faz na ordem marido e mulher.

Mencionam-se, ainda, de forma específica, Maria, Trifena, Trifosa, Pérside, a 
mãe de Rufo, Júlia, a irmã de Nereu e, por fim, Olimpas. O  que as cooperadores 
de Paulo faziam o texto não esclarece, mas é um detalhe de menor importância. 
O  que conta é o reconhecimento pelo trabalho que elas faziam.

A importância do trabalho feminino na igreja. A Bíblia respalda o trabalho feminino na 
igreja. Se as referências há pouco não bastassem, Paulo reivindica o direito, em I 
Coríntios 9.5, de ter a companhia de mulheres santas em seu ministério apostólico. 
E, em Filipenses 4.2,3, está implícito que duas de suas cooperadoras, Evódia e 
Síntique, precisavam ajustar a sua sintonia no seu relacionamento interpessoal.

Os que apelam para I Coríntios 14.34 —  “as mulheres estejam caladas 
nas igrejas” —  fazem uma exegese errada e isolada do texto, que contraria a 
atitude do apóstolo em reconhecer a dedicação feminina, bem como conflita 
com o que ele mesmo havia dito, na própria carta em apreço, afirmando que 
elas podem orar e profetizar ( 1 1.5). Segundo Donald Stamps, na Bíblia de 
Estudo Pentecostal, o versículo citado deve ser interpretado à luz do seguinte, o 
35; ou seja, “a proibição das mulheres interromperem o culto com perguntas 
que podiam  ser feitas em casa”.

Além das razões bíblicas já apresentadas, há outras que reforçam a tese em 
favor do trabalho feminino na igreja.

I )  Foge à lógica pensar que um segmento tão grande, maior do que o dos 
homens, não tenha nenhuma contribuição a prestar na obra de Deus.
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2) As mulheres têm maior sensibilidade para atuar em áreas nas quais o sexo 
masculino pouco produz.

3) Nem  sempre os homens se mostram dispostos a agir. Nessas horas, elas 
se revelam mais corajosas e se constituem em fonte de estímulo na igreja.

4) Elas são membros do Corpo de Cristo e desfrutam dos mesmos deveres 
e privilégios de todos os demais membros.

5) Sem nenhum subterfúgio, quando os homens não querem mesmo fazer, 
são elas a quem Deus usará para levar adiante o seu propósito.

Quando o regime comunista se instalou na China, muitos missionários e pas- 
tores foram torturados e mortos. Por muito tempo pensou-se no mundo ocidental 
que a igreja chinesa, em razão disso, teria fracassado. Todavia, descobriu-se mais 
tarde que ela estava mais forte do que nunca. O  motivo residia em suas esposas 
que não se acovardaram, mas deram continuidade ao trabalho de seus maridos. 
Conduziram a igreja chinesa em vitória pelos caminhos subterrâneos.

O  cristianismo resgatou a mulher e a elevou à sua verdadeira condição diante 
de Deus. N a igreja primitiva, elas ocuparam o seu espaço como cooperadoras 
e tiveram o seu trabalho reconhecido. Cabe à igreja de hoje compreender que a 
dedicação feminina na obra do Senhor não é menos importante do que o traba- 
lho empreendido pelos homens. Ambos têm o seu espaço no Corpo, segundo a 
vontade soberana de Deus.

A IGREJA E A SECULARIZAÇÃO

Este é um dos maiores desafios que a igreja enfrenta nos dias atuais: a pressão do 
secularismo, que abre espaço para a perda dos valores cristãos e o questionamento 
dos princípios que fundamentam a fé. Percebe-se, aqui e ali, a infiltração sutil de 
conceitos e comportamentos estranhos, no seio da cristandade, que nada mais são 
do que um desvio da verdade, como advertiu Paulo a Timóteo sobre aqueles que 
contendem para perverter a fé dos ouvintes (2 T m  2.14).

Tal fenômeno, cada vez mais em evidência, é conhecido como secularização. 
O  seu avanço no ambiente eclesiástico contemporâneo requer da parte da igreja 
uma posição não só de alerta e de prevenção, mas de permanente confrontação, 
mediante a afirmação coerente dos princípios bíblicos. E essa postura é necessária 
para evitar que os efeitos nocivos desse estilo de vida solapem a fé dos crentes e 
os levem à perda da visão e da vida espiritual.

Secularização e contextualização. O  secularismo tem como proposta a rejeição 
de “toda forma de fé e devoção religiosas”, admitindo como lema de vida 
“apenas os fatos e influências derivados da vida presente”. Ele nega, por con
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seguinte, a influência das forças espirituais nas atividades humanas e reduz as 
circunstâncias do dia-a-dia exclusivamente ao esforço humano, excluindo, sob 
qualquer hipótese, a interferência divina.

Para o secularismo, segundo definição do Dicionário Teológico, de Claudionor 
de Andrade (CPAD), “o homem, e somente o homem, é a medida de todas as 
coisas”.

O  apóstolo Paulo descreve com linguagem precisa, em 2 Timóteo 3.1-5, o 
tipo de comportamento que caracteriza os adeptos do secularismo. A identificação 
que abre a longa lista sintetiza de modo adequado os que aí se enquadram. São 
“amantes de si mesmos” (v.2), consideram-se o centro do Universo e ignoram 
Deus como o Agente da História.

Por adotarem a filosofia existencialista —  em que o homem é o “arquiteto 
da sua vida, o construtor do seu próprio destino” — , vivem ao sabor do que 
melhor lhes convém no momento, desde que sejam os beneficiados. Em razão 
disso, não hesitam em ser “presunçosos, soberbos, blasfemos” e até em assumir 
a aparência de piedade, mesmo que, interiormente, neguem a sua eficácia.

Sem falar na causa primária —  a introdução do pecado no mundo — , o 
secularismo tem as seguintes causas, entre outras:

1) E fruto da educação nem sempre sadia ministrada nas escolas. Exemplo 
disso é a prevalência da teoria evolucionista nos currículos escolares em detri- 
mento do criacionismo, ainda que ela não conte com nenhum respaldo científico 
comprobatório ( I  Tm 6.20).

2) Tem suas ligações com a opulência das riquezas ( “avarentos”, v.2), que 
aparentam oferecer tudo quanto o ser humano precisa, sem necessidade de lançar 
mão dos recursos divinos.

3) Resulta da entrega obstinada ao hedonismo —  o prazer pelo prazer (v.4) 
— , pelo qual até o ato de se alimentar reveste-se de uma liturgia deificada. “O 
deus deles é o ventre”, afirma Paulo (Fp 3.19).

4) Origina-se no mau uso dos meios de comunicação que endeusam o homem 
e educam a criança para se considerar “senhor absoluto de sua vida”.

5) E, ainda, fortalecida pela apostasia, que afasta o crente de Deus e o leva 
a nutrir a sua alma nos pecados há pouco mencionados.

O  secularismo predomina, hoje, em todos os setores da sociedade e tenta 
pôr os seus tentáculos dentro da igreja através da perversão dos ensmos bíblicos, 
procurando conceituá-los ao nível filosófico, sem valor algum para a fé (I  Tm
4.1-5; 2 T m  2.16-18; 4.3,4). O  secularismo, através de seus agentes, ramifica-se 
nos meios políticos, econômicos e sociais, 1nfiltrando-se em todas as áreas que 
exerçam influência e controle sobre a população.
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Essa é a forma de predominar sobre as pessoas para torná-las presas de um 
mundo, onde, desde as compras no supermercado à aquisição do carro último 
modelo, as coisas se realizam na medida em que as pessoas são indiretamente 
controladas e pensam controlar a si próprias mediante o aparente poder que 
têm nas mãos.

A secularização eclesiástica, portanto, tem como espinha dorsal deixar de valori- 
zar, dentro da igreja, as normas da fé para a vida, introduzindo no dia-a-dia cristão 
a mesma visão relativista que caracteriza a sociedade secular. Assim, pervertem-se os 
ensinos bíblicos, banaliza-se o sagrado, utiliza-se a fé com fins escusos e alimenta-se 
a idéia, por exemplo, de que a doutrina da santidade não tem importância. Haja 
vista, segundo acreditam os secularistas eclesiásticos, o importante ser o coração.

Que os adeptos do secularismo torcem a verdade de Deus e buscam tornar 
a igreja uma instituição corrompida e secularizada, adotando os costumes do 
mundo, não há dúvidas. Mas não podemos confundir secularização com con- 
textualização. Enquanto a secularização perverte o ensino bíblico e o corrompe 
com as vãs filosofias, a contextualização, destituída de qualquer valor secular 
e sem qualquer pretensão a inovações, procura entender como as Escrituras se 
aplicam ao contexto de hoje.

Já que a Bíblia Sagrada foi dada ao homem numa época diferente da nossa e 
muitas vezes visando uma situação específica, é necessária a tal contextualização. 
N ão se trata, aqui, de adaptar a Palavra, modernizá-la ou mesmo dar-lhe novo 
significado, mas de compreender como a mesma palavra fala ao homem atual. 
Ou seja, contextualizar é o mesmo que situar no contexto.

A título de exemplo, Paulo assevera: “E não vos embriagueis com vinho, 
em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito” (E f  5.18). E óbvio que 
o apóstolo não poderia se referir a outro tipo de bebida alcoólica que não 
fossem as existentes à época. Nesse caso, reportou-se à bebida comum aos 
povos de então para condenar a embriaguez. Contextualizar essa passagem 
para os dias de hoje implica aceitá-la como fonte normativa que condena 
também o uso de qualquer outro tipo de bebida alcoólica, embora isso não 
esteja explicitado no texto.

Ao contrário disso, a secularização traz para dentro das igrejas a idéia da re- 
lativização, da falta de valores absolutos e eternos, como se os princípios bíblicos 
fossem moldados pelo caráter situacional de cada época. Por analogia, o auge do 
pecado de Belsazar, na Babilônia, foi secularizar, pela profanação, os utensílios 
sagrados do povo de Israel, fato que o levou a sofrer a ira de Deus (D n 5).

Conseqüências da secularização. As conseqüências da secularização eclesiástica, no 
âmbito da igreja local, são:
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1) A perda da identidade. Os fundamentos são vilipendiados, a multipli- 
cidade de concepções religiosas e humanistas toma o lugar das Escrituras, e o 
“som da trombeta” —  para empregar uma figura utilizada pelo apóstolo Paulo 
em I Coríntios 14.8 —  não tem a precisão da ortodoxia bíblica, necessária para 
orientar os fiéis. O  sonido é incerto.

Como escrevi em meu livro A Transparência da Vida Cristã:

Os emissários do Diabo travestidos de bons religiosos seguem a mesma linha e não 
se furtam de usar linguagem astuciosa —  ecumênica; para ser mais preciso — , 
buscando defender a multiplicidade religiosa, que nada mais é que a repetição da 
velha idéia de que “todos os caminhos levam a Deus”.

A identidade cristocêntnca vai para o ralo nesse emaranhado (M t 7.21-23).

2) A forma passa a ser mais importante do que o conteúdo. Isso ocorre 
tanto no aspecto legalista, em que a aparência tem maior peso do que a vida 
interior (Cl 2.20-23), como no âmbito da liturgia, que privilegia qualquer tipo 
de expressão dita cultuai, em prejuízo da Palavra, desde que atraia as pessoas.

Essa “onda” expressionista no meio evangélico envolve: rodas de capoeira, nos 
pátios de templos evangélicos; “trenzinhos” de auditório, na hora do “louvorzão”; 
linguagem mântrica, empregada por alguns animadores de culto; e até a inserção 
de elementos do judaísmo na liturgia cristã. E a primazia da emoção no lugar da 
razão (Rm  12.1,2). E a secularização do culto para agradar a quem não deseja 
submeter-se aos princípios normativos de vida revelados pelas Escrituras.

3) A terceira conseqüência leva à falta de compromisso bíblico. Diferente dos 
princípios da Reforma Protestante, que trouxe as Escrituras para o seu lugar de 
honra, o espírito do secularismo na igreja lida com a Palavra como se fosse um 
mero acessório circunstancial.

A melhor pregação, hoje, em alguns arraiais, não é a expositiva, que valoriza a exegese 
e a busca dos princípios bíblicos. Está em alta a que apela para as frases de efeito, porém 
não se atém a conteúdo bíblico; a que oferece vantagens espirituais, e não realça 
o significado do compromisso cristão; a que emprega recursos para mexer com 
as emoções, e não fala ao entendimento (I Co 14.20). São palavrórios inconsis- 
tentes, contra os quais Paulo repetidamente adverte (2 Tm 2.14,16,17,23,24). 
E a pregação descartável. Usou, joga fora.

H á  também o perigo dos que se deixam conformar-se. Isto é, aceitar fazer 
o jogo de Satanás para o m undo, pois, quanto mais se racionaliza a fé em
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bases humanas, tanto mais o reino das trevas encontra espaço para avançar 
em seu intuito  de escravizar a humanidade. T en tar anular a crença em Deus 
é a mais perigosa das artimanhas malignas contra a qual a igreja precisa es- 
tar devidamente dotada da graça e do poder de Cristo para enfrentá-la (E f 
6.10-20).

Como combater a secularização. Ainda que hoje a tendência de certos segmentos 
do meio evangélico seja o contrário, é necessário compreender que não se pode, 
jamais, abrir mão do primado da Palavra na vida da igreja. A recomendação de 
Paulo é bastante incisiva: o obreiro precisa manejar bem a Palavra da verdade (2 
Tm 2.15). A expressão “manejar bem” é a tradução do vocábulo grego ortboto- 
meo, que significa literalmente “cortar em linha reta”, com o sentido de ensinar 
a verdade de forma direta e correta.

Não só a ênfase do Novo Testamento é para a Palavra de Deus, mas os pró- 
prios apóstolos tinham como prioridade ensiná-la a tempo e fora de tempo ao 
povo (At 6.4; 8.25; I I .I ;  12.24; 2Ts 3.1). Só a valorização das Escrituras pode 
conter o avanço da secularização nos meios eclesiásticos.

Infelizmente, também, há aqueles que fazem concessões ao mundanismo 
usando a “contextualização” como justificativa. Mas, como vimos há pouco, há 
uma diferença bastante clara entre a verdadeira contextualização e a secularização. 
Aplicar no contexto de hoje a mesma Palavra de Deus revelada em outro contexto 
jamais significará a perda da autenticidade cristã.

Vale empregar, aqui, outro exemplo: a Carta aos Gálatas. Nela o apóstolo 
condena os que tentavam impor o rito judaico sobre os gentios, com ênfase para 
a circuncisão. Ora, a mesma Palavra se aplica aos que atualmente ensinam a prática 
de qualquer outro rito como acréscimo necessário à graça para a salvação. Isso é 
contextualizar as Escrituras.

Entretanto, não se pode usar essa tangente como justificativa para negar os 
valores normativos da própria Palavra de Deus e fazer concessões ao pecado. Isso 
é outra coisa: secularização. É uma ação maligna para minar as forças dos crentes. 
Não podemos, conseqüentemente, perder de vista a grande verdade da fé: o fun- 
damento do evangelho é inalterável.

Paulo ressalta, em 2 Timóteo 2, três características desse alicerce:

1) O  Senhor conhece os que são seus.
2) Aqueles que lhe pertencem confessam o nome de Cristo.
3) Os servos fiéis apartam-se da iniqüidade (v. 19). Estes são considerados 

vasos de honra para a glória de Deus (vv.20,2I).
Todavia, mesmo aqueles que têm sido vasos para a desonra, são chamados ao
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arrependimento, para que não sirvam mais ao mundo, desprendam-se dos laços 
do Diabo e se voltem à verdade do evangelho (vv.24-26).

A defesa da fé que “uma vez foi entregue aos santos” é parte intransferí- 
vel das responsabilidades da igreja. U m  dos grandes segredos da sua vitória 
em meio às ferozes perseguições do império romano, nos primeiros séculos, 
foram os apologistas, que se dedicaram a defender o evangelho em bases 
escriturísticas elaboradas de form a argumentativa. E o que chamamos de 
“apologia”, palavra de origem grega que significa discurso verbal ou escrito, 
com argumentos razoáveis, em defesa de uma tese.

Paulo empregou o vocábulo “apologia” na sua forma substantiva ou verbal 
diversas vezes, não só quando fez a sua defesa diante dos tribunais de Roma (At 
22.1; 25.16; 2 T m 4 .I6 ), ou em defesa do seu apostolado (I  Co 9.3), mas também 
quando se referiu ao seu papel em defesa do evangelho (Fp 1.7,15,16). O mesmo 
emprego do termo fez o apóstolo Pedro, quando instou-nos a responder com 
mansidão àqueles que nos pedirem a razão de nossa esperança (I Pe 3.15).

A igreja precisa, hoje, de homens que se dediquem a confrontar não só o secu- 
larismo, mas toda sorte de heresias que têm penetrado sorrateiramente no meio do 
povo de Deus. Assim como Paulo considerou-se chamado para a defesa do evangelho 
(Fp I . I 6), da mesma forma os crentes atuais receberam de Deus essa convocação.

Fechar as portas à secularização é dever de todos os cristãos. Priorizar o pri- 
mado da Palavra na igreja amda mais. Estar vigilante contra as sutilezas malignas 
que tentam mtroduzir-se no meio dos fiéis. Valorizar os princípios bíblicos. Tudo 
isso se constitui numa forma legítima de conter o mundanismo, crendo, de fato, 
que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a Igreja.

A IGREJA E O PODER POLÍTICO

O povo evangélico, em razão do seu acelerado crescimento, deixou de ocupar 
posição secundária na sociedade. Ele agora é visto como força social emergente, 
cujos votos podem, inclusive, alterar o resultado de uma eleição. Por outro lado, 
é natural que muitos de seus membros, à medida que ela se torne um segmento 
representativo, ocupem cargos eletivos e outros espaços na esfera pública.

Vale lembrar que as lições do passado precisam ser revistas, principalmente 
da época do imperador romano Constantino, a fim de que a igreja evite a cilada 
de buscar para si uma missão que não lhe cabe —  o poder temporal — , mas 
também não se aliene, como se já estivesse no Céu, e não mais na Terra.

A armadilha dos fariseus. O  texto bíblico que melhor se aplica a esse assunto é 
Mateus 22.15-22, que trata da armadilha dos fariseus para surpreender o Mestre
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na questão do pagamento de impostos ao império romano. Por não discerni- 
rem as profecias do Antigo Testamento, eles não admitiam que a mensagem do 
Senhor acerca do Reino não correspondesse à expectativa judaica de libertação 
política (Jo 18.36).

Como o propósito era apanhar Jesus em alguma contradição (v. 15), é provável 
que os fariseus, ao levantar a questão, tivessem em mente duas coisas:

1) Se Jesus concordasse de form a unilateral com o tribu to  romano, 
poderia estar invalidando sua suposta mensagem messiânica de redenção 
política, como provavelmente pensavam os fariseus. Seria, então, um bom 
motivo para incitar o povo contra Cristo, por estar propondo a libertação 
da Israel, mas, ao mesmo tempo, defendendo os interesses do império ro- 
mano.

2) Caso Jesus questionasse a tributação, opondo-se às forças romanas, 
contariam, por outro lado, com um bom argumento para acusá-lo de sublevação 
contra a ordem constituída. Os fariseus foram, também, astuciosos na maneira 
de introduzir o assunto (v. 16). Como hipócritas, tentaram induzir o Mestre 
ao egocentrismo, usandõ o elogio fácil, que reconhece de forma demagógica as 
virtudes alheias, porérii com propósitos escusos.

O uso da astúcia é algo muito comum, hoje, não só nos meios políticos, mas 
até mesmo entre cristãos, em que as palavras são ditas com diferentes significados, 
ao sabor das circunstâncias. Isso “facilita” a vida dos pregadores que não têm 
compromisso com a verdade, os quais ficam à vontade em sua hipocrisia para se 
ajustarem a cada significado, dependendo das circunstâncias, sem se comprome- 
terem, até que sejam desmascarados (M t 5.34-37).

Observa-se a conotação política da pergunta farisaica na questão proposta 
(v. 17). Quando se referem a César, reportam-se à instituição política máxima da 
época, pois se tratava de um título dado aos imperadores romanos. O  que estava 
implícito, na verdade, era o nível de relacionamento político entre a nação judai- 
ca e o poder dominante. Até que ponto, para os judeus, pagar ou não tributos 
constituía-se na síntese do que mais os afetava: a dominação romana.

Não há nenhum erro em o crente, como cidadão, estar a par dos assuntos da 
esfera civil que afetem a sua vida. E lícito, também, exercitar os direitos de cidada- 
ma e contribuir para que o país prospere, desde que as motivações sejam corretas 
e não haja intenções dúbias (Rm  13.1-17). O  problema passa a existir quando os 
propósitos são outros, como no caso dos fariseus, e a igreja perde a sua identidade 
por assumir para si um papel que não lhe pertence: o poder temporal.

A clareza da posição do Mestre. Ele discerniu a armadilha dos fariseus (v. 18), 
bem como as razões que motivaram a pergunta. Ao líder (e aos crentes de
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m odo geral) não basta discernir apenas na esfera natural, porque, às vezes, as 
origens dos problemas humanos estão no mundo sobrenatural. Daí porque, 
da lista de dons espirituais constante da Bíblia, o dom de discernimento é 
indispensável àqueles que lideram o rebanho de Deus ( I  Co 12.1־ I I ) .  Muitas 
dificuldades ocorrem porque se consulta primeiro à “carne e ao sangue”, e não 
ao Espírito (At 15.28).

Em razão disso, o Senhor teve uma postura de decisão (vv.I9-2I). Ele soube 
como agir diante daquele quadro. Primeiro, percebeu a hipocrisia farisaica. Depois, 
deu uma resposta que serve como padrão para a igreja em todos os tempos: os 
crentes, como cidadãos, cumprem seus deveres civis e políticos —  dão a César 
o que é de César.

O  dever de cidadania está implícito aqui. Como igreja, eles mantêm sua lealdade 
suprema a Deus (dão a Deus o que é de Deus), andando na verdade, denunciando 
o pecado, seja em que esfera for, promovendo a justiça, vivendo a espiritualidade, 
proclamando as virtudes do Reino e combatendo o mal (I  Pe 2.9,10).

Como a igreja lida com 0 poder político. Fica claro, portanto, que a igreja e o 
poder político situam-se em pólos distintos. A H istória  revela que, a partir 
da “constantinização” da igreja histórica, à medida que a relação entre ambos 
se tornava cada vez mais com prom etida e promíscua, a igreja sempre ficou 
no prejuízo.

Além da perda da identidade, como afirmado há pouco, ela abriu espaço para 
o avanço do nominalismo pela “conversão” dos que buscavam as benesses do 
poder temporal através da via eclesiástica. Tornou, também, propício o ambiente 
para a corrupção do clero e chegou aos níveis mais baixos de obscurantismo, 
quando as fogueiras da Inquisição foram usadas para tentar calar as vozes que 
combatiam seus erros.

Cabe à igreja conscientizar os crentes sobre o seu papel na sociedade e 
lhes oferecer, através do ensino bíblico, a oportunidade de obter formação 
cristã e sadia para o exercício da cidadania. Afinal, estamos na Terra, paga- 
mos os nossos impostos e devemos ter interesse no bem comum, da mesma 
forma como Deus orientou o povo de Israel a agir no cativeiro babilônico 
(Jr 29). Mas foge aos objetivos da igreja, como instituição divina, como ente 
espiritual, participar de projetos que tenham como fim a conquista para si 
do poder político (At 1.6-8; Rm  14.17).

E postura condenável, portanto, envolvê-la na luta partidária, que gera facções 
e chega até mesmo a transformar indivíduos em inimigos mortais. M uito menos 
prometer os votos do rebanho em troca de benefícios pessoais —  evidencia 
corrupção —  ou coletivos, que são uma obrigação do Estado.
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A ação da igreja no mundo, face ao poder político, se orienta pelo seu com- 
promisso em proclamar as virtudes do Reino de Deus (I  Co 4.20). Dessa forma, 
acima das estruturas políticas, ela propugna para que sua mensagem afete todos 
os setores da sociedade, inclusive o político, e influencie de modo justo, cristão 
e bíblico as decisões que estão sendo tomadas.

Este é o referencial para os crentes que ocupam cargos públicos eletivos ou 
não. Eles fazem parte da igreja e, por isso, devem portar-se à luz de seus princípios, 
sendo instrumentos de transformação onde quer que estejam. Mas não é a igreja 
que está ali assentada para pactuar-se com o poder temporal. Esse não é o seu foco. 
Assim, não lhes cabe usá-la para justificar compromissos que se circunscrevem 
única e exclusivamente ao terreno público ou político. “A César o que é de César 
e a Deus, o que é de Deus” (v.2I).

Os homens públicos que professam a fé bíblica precisam estar conscientes de 
que em nome da igreja falam os seus líderes legitimamente constituídos e ordenados 
por Deus, não para comprometê-la com o sistema, mas para posicionamentos sobre 
fatos que exijam a manifestação de sua voz profética (At 20.28).

Por sua vez, os crentes em tais posições devem orientar-se pelo conteúdo 
ético do Reino de Deus (M t 5— 7), para que sejam instrumentos da presença 
abençoadora da igreja no mundo e contribuam em favor do bem comum através 
de ações eticamente legítimas, propugnando por leis justas e sendo exemplo de 
cristianismo bíblico em sua vida pessoal.

E interessante ressaltar que, nessa abordagem, os nossos olhos sempre se 
voltam para os cargos eletivos, isto é, aqueles que são exercidos mediante o voto. 
Mas não é só aí que atuam os cristãos. Eles estão presentes nas salas de aula, 
nas administrações públicas de modo geral, e precisam adotar a mesma linha de 
conduta aqui preconizada no exercício de suas funções.

Entendo, por fim, que trocar a chamada ministerial pela vida pública é abrir 
mão de uma vocação suprema pela transitoriedade dos cargos humanos. A Bíblia 
deixa claro que os obreiros de tempo integral, aqueles que são chamados para se 
dedicarem ao trabalho pastoral, devem viver do evangelho, e não se embaraçar 
com os negócios desta vida, seja de que espécie for (I  Co 9.7; 2 T m  2.4).

Não sejamos reducionistas a ponto de ver nisso apenas uma condenação ao 
envolvimento político. Paulo engloba, em sua advertência, tudo quanto implica 
embaraço ao exercício do ministério. Vale aqui a mesma posição dos apóstolos, 
que não quiseram se envolver nos negócios cotidianos da igreja para continua- 
rem no exercício do ministério da oração e da Palavra (At 6.1-5; 2 T m  2.1-5). 
Os obreiros têm uma tarefa maior a cumprir; plantar, cultivar e colher para o 
Reino de Deus.
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A  IGREJA E A COLHEITA DE ALMAS PARA O REINO DE D eUS

Muitos são os modelos adotados pelas igrejas locais no propósito de cumprir 
a missão primordial da igreja: ganhar e acolher as almas no aprisco. Diga-se de 
passagem, nenhum modelo humano é perfeito e jamais pode ser apresentado como a 
“única” e definitiva fórmula para o crescimento de uma igreja. Isso é sectarismo.

Todavia, há uma lição básica que aprendemos na Bíblia: e esta sim legítima e 
perfeita na propagação do Remo de Deus. Ê a lei da semeadura e da colheita, que 
sugere estratégias eficientes que podem ser adotadas para uma ação de grandes 
e abençoados resultados.

A igreja e 0 principio da semeadura. Essas estratégias estão implícitas no episódio da 
passagem de Jesus por Samaria, que serviu para ensinar aos discípulos a importância 
da ceifa no contexto da igreja. Rumando em direção ao Norte (Jo 4.3), o Mestre 
deixara a região desértica de Israel e entrara na parte agricultável do país. Ali, tendo 
como cenário os campos plantados, aguardando a hora da colheita, uma cidade foi 
alcançada em apenas dois dias, com as boas novas do Reino (Jo 4.39-42).

Com esse quadro fértil diante dos olhos, faltando, ainda, quatro meses para a 
ceifa, Cristo aproveitou a oportunidade para mostrar que a colheita do evangelho 
é sempre urgente. Não pode ser protelada (Jo 4.35).

Outra lição que também se extrai do episódio é a necessidade de conhecimento 
para uma boa semeadura, que resulte em abundante colheita, principalmente em 
Israel, onde havia bastante escassez de água, com o país cortado por colinas ro- 
chosas e excesso de pedras nas áreas férteis. Isso obrigava os agricultores a serem 
criativos, cavando reservatórios para reter as águas das chuvas (2 Cr 26.10) e 
descobrindo técnicas propícias ao cultivo, como o uso da lei da gravidade para 
que as águas reservadas chegassem aos campos plantados.

Hoje, a modernização da tecnologia permite que Israel e países com a agricultura 
desenvolvida disponham de sistema de irrigação comandados por computadores, 
mediante o qual cada semente recebe —  milimetricamente —  todos os dias, na hora 
certa, a quantidade de água necessária para frutificar. Nem mais nem menos.

Além do conhecimento (M t 16.2,3), que se aperfeiçoa a cada dia, a semea- 
dura produtiva requer um bom preparo da terra. Nos tempos bíblicos, lavrava-se 
a terra com arados de madeira ou ferro, os quais eram puxados por juntas de 
bois, conduzidas pelo lavrador (I  Rs 19.19-21). Atualmente, equipamentos 
sofisticados fazem o mesmo trabalho, ganhando tempo e baixando os custos 
de produção.

A plantação, por sua vez, requer boa escolha de terra e clima adequados à 
espécie que se deseja plantar. H á plantações apropriadas ao clima frio e a regiões
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montanhosas, enquanto outras só frutificam em climas tropicais e terreno plano. 
Cada espécie, por conseguinte, exige uma forma de sementeira e cultivo para que 
os resultados sejam mais proveitosos. Ou seja, não se faz a semeadura a esmo, 
de modo dispersivo, como se estivesse simplesmente cumprindo uma obrigação 
enfadonha. Não é jogar os folhetos na rua e esperar que “floresçam”. E preciso 
mais do que isso.

Em sua passagem por Samaria, Jesus aplicou todos os recursos possíveis para 
obter uma boa colheita.

1) Ele buscou o coração da mulher samaritana, cujo estado moral propiciava 
um bom terreno para plantar a semente do evangelho.

2) O  Mestre não iniciou seu diálogo fazendo críticas a ela, mas usando como 
ponto de contato a sua ida ao poço de Jacó para apanhar água, preparando assim 
a “terra” para tomar frutífera a mensagem.

3) Ele tratou com ela, passo a passo, até que estivesse pronta para crer em 
sua messianidade.

4) Jesus a viu como um instrumento capaz de impactar os samantanos com 
a fé, em virtude de seu estado anterior à conversão (Jo 4.1-30).

O  resultado foi uma boa colheita para o Reino de Deus, na cidade de Sicar, de 
cuja semeadura os discípulos não participaram, porém estavam agora recebendo 
os méritos da ceifa (v.38).

A igreja e as implicações da semeadura. A lição ensinada pelo Mestre implica em 
a igreja compreender o sentido de urgência da semeadura. Ele poderia chegar à 
Galiléia, seu destino final naquela ocasião, por outras vias de acesso. Até mesmo 
para evitar a hostilidade dos samaritanos, rivais milenares dos judeus (Jo 4.9). 
Sua passagem por Samaria, todavia, não foi obra do acaso, e sim fruto de uma 
decisão amadurecida (Jo 4.4) de quem vê o mundo como um imenso campo a ser 
urgentemente lavrado, semeado e ceifado (M t 13.38). Ele viu ali uma necessidade 
e tomou a decisão de passar por lá para supri-la.

Quando se fala em semeadura, a idéia ficaria incompleta se não se pensasse 
em colheita. A Bíblia é rica em ilustrações que revelam tratar-se de etapas que se 
completam. Não basta lavrar a terra e semear. Ê preciso colher. Trata-se de um 
erro pregar e largar ao abandono a sementeira.

Enfatizam-se m uito os resultados qualitativos, e estes, de fato, não po- 
dem ser esquecidos. A qualidade do que se faz é, em si, uma boa form a de 
atrair as pessoas. Mas os resultados quantitativos contam, sim, para o Reino 
de Deus (Sl 126.5,6). A colheita tm ha tanta importância na vida do povo 
de Israel que as primícias eram consagradas a Deus, como ato de gratidão 
(Lv 23.9-14).
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A igreja preparada para a colheita. Diante do exposto, verifica-se que a igreja 
precisa estar preparada não só para a semeadura, mas também para a colheita. 
Isso implica ter um projeto de vida integrado, que tenha por objetivo obter 
resultados eficientes em seu trabalho. O  que mclui planejamento, estrutura, 
preparação e ação.

Como pensar, por exemplo, numa grande colheita se não há depósitos suficien- 
tes para guardar os grãos? Esta, sem dúvida, foi uma das primeiras providências 
de josé, quando assumiu o posto de governador do Egito (Gn 41.46-49).

A título de reflexão, como funcionam os departamentos de cada igreja local? 
Eles estão integrados a uma filosofia de trabalho implantado pela igreja, ou 
cada um age como se fosse um feudo de propriedade particular por falta de 
um projeto de vida? A Escola Bíblica Dominical cumpre a sua missão como a 
principal agência de ensino da igreja, ou existe apenas para constar no orga- 
nograma? A Secretaria de Missões está inserida na execução de um programa 
missionário da igreja, ou desenvolve projetos de sua particular iniciativa, em 
razão de esta se desobrigar de suas responsabilidades?

Outra pergunta para reflexão: A abertura de novas congregações é feita à luz 
de um  planejamento que mobilize a igreja para a nova semeadura, ou apenas 
cumpre a rotina de reuniões vazias que não impactam a comunidade?

Por outro lado, como desenvolver um programa de evangelização dos 
drogados, se depois a igreja não sabe como recuperá-los? Como buscar as 
prostitutas nos prostíbulos, se depois não há como integrá-las à vida social? 
Como tirar os mendigos das ruas, se depois não há como restaurá-los? Afinal, 
depois de convertidos, eles não desejarão continuar debaixo das marquises e, 
sim, abrigar-se em algum lugar para serem curados até que possam viver uma 
vida normal.

Em síntese, os resultados de uma boa lavoura só aparecem quando as três 
fases do processo se completam: semear, cultivar e colher (I  Co 3.5-9). Seria 
algo como ganhar as almas, discipulá-las e integrá-las na vida da igreja.

Organizar-se, portanto, é bíblico. Planejar também o é. Preparar-se para a 
colheita muito mais. E executar o que foi planejado é a tarefa primordial. Esta- 
mos no tempo da semeadura e da colheita. Ela é simultânea. M uitas vezes uns 
semeiam, enquanto outros colhem. O  trabalho, no entanto, precisa ser feito.

Esse é o projeto de vida da igreja para o qual todas as suas forças precisam ser 
mobilizadas. A igreja ideal é uma meta. Muitas não chegaram, ainda, a esse padrão, 
mas perseverar em buscá-lo é um dever, para que o Reino de Deus seja recebido 
nos corações humanos e, assim, a Igreja —  com todos os seus santos —  possa ao 
final desta era adentrar ao seu destino final.
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A  IGREJA E O SEU DESTINO FINAL

A Igreja peregrina anseia pela Volta de Jesus. Sem entrar no mérito da Esca- 
tologia Bíblica, que também faz parte desta Teologia Sistemática Pentecostal, esse será 
o glorioso momento em que os molhos da grande colheita serão apresentados 
diante do Senhor. A transitoriedade histórica da igreja terá sido consumada, e 
ela estará para sempre no gozo do porvir.

Ela tem rumo, e o seu destino final também faz parte do projeto que Deus 
desenvolveu para ela. Nossa morada permanente não é aqui, pois, como Abraão, 
esperamos a cidade cujo Artífice e Construtor é Deus (H b I I .  10).

Resta-nos tão somente ser fiéis até ao fim, para que, como parte da Igreja —  a 
Assembléia Universal dos Santos — , tomemos posse em definitivo da herança a 
nós reservada. As recomendações da Bíblia quanto a isso são de zelo, vigilância, 
fidelidade e perseverança para que não fiquemos à beira do caminho ou sejamos 
apanhados de surpresa no dia da Volta de Jesus.

Consolemo-nos, portanto, uns aos outros com estas palavras: “Ora, vem, 
Senhor Jesus!” (Ap 22.20).

N o t a s  b ib l io g r á f ic a s

1 LIMA, Hadna-Ansy Vasconcelos, Alcebíades Pereira Vasconcelos; Estadista e Em- 
baixador da Obra Pentecostal no Brasil, CPAD, p. 134.

3 PRATNEY, Wmkie A, A Natureza e 0 Caráter de Deus, Editora Vida, p. 249.
4W AGNER, Glenn, Igreja S/A, Editora Vida, p. 34.
4 H O LLO M A N , Henry, O Poder da Santificação, CPAD, p. 141.
.Guia Prático de Missões EMAD, CPAD, p. 128 נ



1 ) 0  que é a Igreja de Cristo?
2) Quando a Igreja foi projetada, e quando foi estabelecida na 

Terra?
3) Quais são os três desdobramentos de a Igreja ter estado oculta 

no mistério de Deus?
4) Por que a mensagem do evangelho da graça de Deus é universal?
5) Explique por que o termo “multiforme” contrapõe-se a “unifor- 

me” no que diz respeito à responsabilidade da igreja hodiema 
de manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Cite pelo menos 
dois exemplos.

6) Qual é o fundamento da Igreja? Por quê?
7) Discorra de modo resumido sobre a Igreja peregrina. Por que a 

Igreja de Cristo recebe esse adjetivo?
8) Por que o Tabernáculo pode ser comparado à igreja?
9) Qual é a diferença entre a Igreja e a igreja local? Estabeleça à luz 

da Bíblia uma distinção entre à congregação de todos os salvos 
de todas as épocas e a reunião do povo que, no presente século, 
considera-se pertencente a ela.

10) Integram todos os que estão nas igrejas hoje a Universal Assem- 
bléia, a Igreja do Deus vivo? Explique a sua resposta.

11) De acordo com Billy Graham, o êxito de qualquer projeto na 
área eclesiástica depende basicamente de três coisas. Quais?

12) Por que as expressões “Reino dos céus” e “Reino de Deus” 
podem ser consideradas sinônimas?

13) Discorra sobre a Noiva como símbolo da Igreja.
14) Em que consiste o papel da igreja, nesta era pós-moderna, diante 

de temas como justiça social, cidadania, vida profissional e áreas 
afins, em que prevalece a visão relativista?

15) Como interagir com a sociedade sem comprometer os valores do 
Reino de Deus e sem deixar de influir em todos os segmentos?

16) Defina em poucas palavras o estereótipo pentecostal, o tradicio- 
nalista e o estruturalista.

17) Por que é necessária a disciplina na igreja?
18) O que é visão multiministerial?
19) Cite pelo menos dois perigos do secularismo.
20) Qual é o papel da Escola Bíblica Dominical como a principal 

agência de ensino da igreja?
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ngelologia é o tratado acerca dos anjos; é o estudo, a doutrina sobre os 
seres angelicais. Embora seja um estudo cativante, é também um dos mais 

difíceis da teologia sistemática. Karl Barth —  teólogo protestante suíço liberal 
(1886-1968) que escreveu um extenso tratado sobre o assunto em apreço — , 
em sua obra Church Dogmatics, descreveu o tópico dos anjos como “o mais notável 
e difícil de todos”.

H á inúmeros registros de anjos nas páginas da Bíblia Sagrada. Não obstante, 
a descrição dos anjos é sucinta e objetiva nas Escrituras quanto a sua origem, 
identidade, natureza e ofícios. Basta verificarmos nos tratados de teologia siste- 
mática para constatarmos um espaço relativamente pequeno referente aos anjos 
se compararmos este assunto com as outras doutrinas fundamentais.

O  teólogo, filósofo e monge dominicano Tomás de Aquino, nascido na Itália 
(1224-1274), conhecido como o doutor angélico, tentou fazer uma abordagem 
completa sobre os anjos, em 1215. Naquela época, milhares de pessoas queriam 
ouvir grandes professores. E o povo estava então grandemente interessado em 
anjos. Assim, em quinze palestras proferidas em uma semana, Aquino tentou 
transmitir tudo o que sabia sobre os anjos.

Mais tarde, as palestras de Aquino foram publicadas tornando-se a base de 
sua obra-prima Suma Teológica, a qual contém uma extensa exposição especulativa
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sobre os anjos. Ele tomou como base não apenas a Bíblia, mas também a cultura 
e a tradição religiosas de sua época, sob o argumento de que as Escrituras não 
respondem a muitas indagações sobre os anjos.

Temos de admitir que muitos fatos sobre os anjos não são claramente reve- 
lados nas Escrituras. Elas contêm o que precisamos saber de essencial sobre eles. 
Quando a Bíblia não detalha, devemos nos abster de especular. Deus não esquece 
de nada em sua Palavra. Evitemos, pois, ser intrometidos.

Como seres humanos, somos limitados no entendimento dos seres sobrena- 
turais ou celestiais. Nenhum  cientista jamais ganhará um Prêmio Nobel por pes- 
quisa feita no âmbito dos anjos. Espíritos não podem ser pesados nem medidos. 
Aparelhos científicos não são aplicáveis ao estudo de seres celestiais. Métodos 
científicos aplicam-se a coisas terrenas, mas não a espirituais.

Por essa razão, precisamos tomar muito cuidado ao fazer deduções fun- 
damentadas apenas em experiências humanas, em torno de anjos. Sobre este 
assunto, a fonte de informação infalível é a Bíblia Sagrada, que tem muitíssimas 
referências a seres angelicais.

Ao pregar uma mensagem sobre anjos, o renomado pastor norte-ameri- 
cano Billy Graham, m ostrou-se surpreso pela escassez de literatura existente 
sobre o assunto. Foi então que resolveu escrever o livro Anjos, Agentes Secretos 
de Deus, no ano de 1975. De lá para cá, o interesse pelo estudo dos anjos, 
aumentou extraordinariamente.

O  PERIGO DO CULTO AOS ANJOS

O interesse por anjos em nossos tempos ocupam páginas das revistas internado- 
nais mais lidas no mundo, bem como nos best-selkrs da literatura mundial. Na revista 
americana Time, edição de 2 7 /1 2 /1 9 9 3 , página 58, em sua reportagem de capa, 
está escrito: “Se existe algo semelhante a uma idéia universalmente aceita, comum 
às diversas culturas através dos séculos, a crença nos anjos é a que mais se aproxima 
disso”.

Essa citada revista semanal, chegou a destacar que dentre os dez livros mais 
lidos no segmento religioso, cinco versavam sobre anjos.

Em decorrência dessa “febre” atual de anjos, o enganoso e deturpado movi- 
mento religioso-filosófico Nova Era passou a explorar esse assunto, sendo como 
é, ocultista, disseminando suas heresias através da venda de livros, imagens de 
anjos, cursos, seminários e palestras sobre o assunto. A expressão “Os anjos estão 
voltando” é vista como mais um modismo da indústria esotérica que explora a 
crendice popular, ressuscitando velhas superstições populares.
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Desde a década de I960  um fenômeno hoje conhecido como “onda mística” 
vem crescendo. Primeiro como um movimento de contracultura, contestando 
os valores materialistas estabelecidos, e depois como uma busca pelo verdadeiro 
significado da existência humana. Influenciado pelas falsas filosofias e religiões 
orientais, este movimento cresceu em todo o mundo.

Kenneth Copeland— bem conhecido líder do movimento Confissão Positiva — , 
formado no Centro de Treinamento Bíblico Rhema, fundado por Kenneth Hagin, na 
cidade deTulsa, Oklahoma (Estados Unidos), afirmou: “quando você usa a Palavra 
de Deus em nome de Jesus, eles [os anjos] estão obrigados a seguir suas ordens”.

Glória Copeland chega a dizer que talvez haja um número de quarenta mil 
anjos designados para cada crente:

... não há escassez de poderio angelical (...) quanto tempo você acha que seria necessário 
para que eles 0 tornassem rico? (...) Suas palavras põem os anjos a trabalhar em 
seu favor para fazer realizar 0 que quer que você diga... as palavras de sua boca os 
amarram ou libertam para que trabalhem para você.

Há uma mensagem de alerta na Palavra de Deus quanto aos espíritos enga- 
nadores, para a qual devemos sempre atentar: “Ora, o Espírito afirma expressa- 
mente que, nos últimos tempos apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos 
enganadores e a ensinos de demônios” (I  Tm 4.1).

Infelizmente, o mundo deliberadamente ignora os tratados teólogicos de 
escritores compromissados com a Palavra de Deus acerca dos anjos. E o assunto 
vem sendo tratado por pessoas sem autoridade para tal. Será que aqueles que 
afirmam conhecer tão bem o mundo angelical possuem base bíblica e teológica 
ortodoxas sobre os anjos?

Vale salientar que a falta de informações corretas sobre os anjos deve-se a 
má formação cristã de muitos, como também ao desconhecimento da extensa 
doutrina bíblica acerca dos anjos.

Acerca disso Bruce Milne faz o seguinte comentário:

Ao contrário de seu passado, os cristãos de hoje praticamente ignoram os anjos de 
Deus. O anti-sobrenaturalismo moderno, a percepção dos perigos da curiosidade 
nesta área e 0 temor de introduzir mediadores entre Deus e os homens, além 
de Cristo, se combinaram para constranger-nos. Essa reserva não é também 
inteiramente contrária à Bíblia. Tanto 0 Antigo quanto 0 Novo Testamento relutam 
em dar proeminência a esses servos celestiais do Senhor, mesmo porque seria uma 
proemtnênaa indevida. Mas 0 crescente interesse nos agentes espirituais negativos,
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demoníacos e outros, e 0 fascínio popular pelas várias fantasias de ficção científica 
devem levar 0 cristão a meditar às vezes sobre os milhares e milhares de anjos, 
esses abençoados e radiosos cidadãos das hostes celestiais que, entre outras coisas, se 
ocupam de nossos interesses (Hb 1.14; 12.22).

Q u e m  sã o  o s  a n jo s

Em hebraico, a palavra "anjo” é malak; em grego, angelos. N o grego clássico, 
o termo tmha o significado de “mensageiro”, razão pela qual os tradutores da 
Septuaginta1 utilizaram a palavra para verter o hebraico mal(e)ak ou mal’ak, cujo 
significado primário era o mesmo. Da forma latina angelus provém o termo por- 
tuguês “anjo”, do século XV, precedido de uma forma arcaica angeo. Angelologia, 
tratado sobre anjos, na linguagem teológica.

Angelos é usada poucas vezes no Novo Testamento para mensageiros humanos 
(Lc. 7.24; 9 .52;Tg 2.25; Lc 9.52). N a maioria das vezes, a palavra refere-se aos 
mensageiros de Deus que habitam o céu e assistem em sua presença. Os anjos 
são, pois, segundo as Escrituras, uma ordem de seres sobrenaturais ou celestiais, 
cuja atividade é adorar a Deus e também servirem como mensageiros de Deus a 
favor do povo salvo (H b  1.13,14).

A existência dos anjos. A Bíblia Sagrada revela a presença de anjos desde o seu 
início, no seu primeiro livro —  Gênesis.

Havia, nos tempos do Novo Testamento, entre os judeus, alguns que não 
acreditavam na existência de anjos: “Pois os saduceus declaram não haver ressur- 
reição, nem anjo, nem espírito” (At 23.8a). Da mesma forma, nos dias hodiernos, 
há muitas pessoas que não somente duvidam, mas negam a existência dos anjos, 
principalmente os anjos decaídos que estão sob o domínio de Satanás.

Bendizei ao Senhor; anjos seus, magníficos em poder; que cumpris as suas ordens, 
obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor; todos os seus exércitos, vós, 
ministros seus, que executais 0 seu beneplácito (Sl 103.20,21).

O texto bíblico em apreço mostra que os anjos existem para servir a Deus 
de muitas maneiras:

1) Para bendizer ao Senhor (em adoração e culto).
2) Para cumprir a suas ordens (em relação ao que ocorre no mundo).
3) Para obedecer à Palavra de Deus (inclusive quanto aos seus santos na 

Terra).
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4) Para ministrar em nome de Deus a favor dos santos.
5) Para fazer o que agrada a Deus (porque as hostes celestiais estão sob o 

seu comando).

Os anjos foram criados por Deus; por esta razão, não são eternos. Em Co- 
lossenses I . I 6, a Bíblia afirma com clareza que Jesus Cristo é o seu Criador. Ler 
Neemias 9.6. A palavra “anjo” aparece 292 vezes em 35 livros da Bíblia. O  termo 
anjo, na Bíblia, é comum para qualquer mensageiro. Daí, somente no estudo do 
contexto é que se pode averiguar se a referência diz respeito a um mensageiro 
humano ou a um enviado angelical, por Deus.

H á também outros termos usados para designar os seres angelicais como 
querubins, serafins, espíritos ministradores, sentinelas, filhos de Deus, carros de 
Deus, santos, estrelas da alva, tronos, potestades, dominações, autoridades, exército 
dos céus, coros celestiais e milagres. Alguns eruditos incluem os 24 “anciãos” e 
os 4 “seres viventes”, de Ap 4.4,6,8,10 entre os seres angelicais.

Lewis Sperry Chafer, em sua Teologia Sistemática, ensina que os anjos como 
seres celestiais são mencionados nas Escrituras 108 vezes no Antigo Testamen- 
to, e 165, no Novo Testamento. Jesus deixou bem claro o fato da existência dos 
anjos bons, bem como dos anjos maus, enfatizando a existência de Satanás. Os 
cristãos primitivos criam na existência dos anjos, crença essa que acompanha a 
Igreja durante toda a sua história. Agostinho, Lutero, Calvino e outros teólogos 
de nomeada, não somente demonstraram a crença na existência dos anjos, como 
também a sustentaram e a defenderam.

A crença na existência e doutrina dos anjos está fundamentada na Bíblia Sa- 
grada, a suprema autoridade sobre o assunto, principalmente nos ensinamentos 
de Jesus e dos apóstolos.

A época da criação dos anjos. Antes da criação do mundo nada existia a não ser o 
próprio Deus. “N o  princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo 
era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, 
e sem ele nada do que foi feito se fez” (Jo I .I-3 ). O  Verbo divino “ é antes de 
todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele” (Cl L I 7).

Após o sexto dia da Criação, nenhuma nova criatura está revelada nas Escritu- 
ras. “Assim, os céus, e a terra, e todo o seu exército foram acabados. E, havendo 
Deus acabado no dia sétimo a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo 
dia de toda a sua obra, que tinha feito” (Gn 2.1,2).

Não há como precisar a época exata em que os anjos foram por Deus criados, 
mas possivelmente isso se deu antes da criação do mundo. Tudo leva a crer que 
eles já existiam antes da fundação da terra e da criação do homem.
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Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber; se tens inteligência. Quem lhe 
pôs as medidas, se tu 0 sabes? Ou quem estendeu sobre ela 0 cordel' Sobre que estãofundadas 
as suas bases; ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas 
alegremente cantavam, e todos osfilhos de Deus rejubilavam? (Jó 38A-1).

As estrelas da alva (estrelas personificadas) e os filhos de Deus (anjos) são 
descritos como expressando imensa alegria pela grandeza da terra enquanto ob- 
servavam Deus construí-la. Eles estavam lá, mas Jó não estava ( Comentário Bíblico 
Beacon, CPAD).

A rebelião dos anjos sob a liderança de Lúcifer ocorreu no céu (Is 14.12-15; 
Ez 28.12-19; 2 Pe 2.4; Jd v.6). Que os anjos não existem desde a eternidade 
é mostrado pelos versículos que falam de sua criação (N e 9.6; SI 148.2,5; Cl 
I . I 6). O  Salmo 148 afirma: “Louvai-o, todos os seus anjos... pois mandou Ele 
e logo foram criados”.

A NATUREZA DOS ANJOS

São criaturas. Os anjos não consistem meramente de forças físicas ou morais, 
mas são seres espirituais reais e distintos, mas imateriais e incorpóreos fisica- 
mente, criados por Deus (SI 148.2-5; Cl 1.16,17; I Pe 3.22). A Palavra de Deus 
menciona muitas vezes um inumerável exército de Deus constituído de anjos (SI 
68.17; M t 26.53; H b  12.22; Ap 5 .11).

O  Catecismo M aior de Westminster nos diz o seguinte:

Deus criou todos os anjos, como espíritos mortais, santos, excelentes em conhecimento, 
grandes em poder, para executar os seus mandamentos e louvarem 0 seu nome, 
todavia sujeitos a mudança.

Os anjos foram criados de uma única vez, simultaneamente (Cl I . I 6); são 
imutáveis, não podendo aumentar, nem diminuir o seu número, conforme de- 
clarou o Senhor Jesus: “... pois na ressurreição, nem se casam nem se dão em 
casamento; mas serão como os anjos no céu” (M t 22.28-30). Em Lucas 20.36, 
Jesus ensinou que, uma vez criados, os seres celestiais jamais morrem.

Em razão dos anjos serem criaturas, não aceitam adoração (Ap 19.10; 22.8,9). 
A Bíblia Sagrada proíbe terminantemente que o homem os adore (Cl 2 .18).

São incorpóreos fisicamente. A  luz de Hebreus I .I  4 —  “Não são, porventura, 
todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão 
de herdar a salvação?” — , os anjos são descritos como sendo espíritos. Eles não
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estão limitados às condições físicas e materiais, pois são capazes de aparecer e 
desaparecer, sem serem vistos, a qualquer momento, além de se movimentarem 
de forma extremamente rápida (D n 9.21).

Que os anjos são incorpóreos está claro em Efésios 6.12: “a nossa luta não 
é contra a carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra 
os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas 
regiões celestes” (cf. Sl 104.4; H b  1.7,14; At 1912; Lc 7.21; 8.2; 11.26; M t 
8.16; 12.45). Os anjos não têm corpos materiais, “pois um espírito não tem 
carne e nem ossos” (Lc 24.39) e são invisíveis (Cl I . I 6).

Por serem espíritos sem corpo físico, os anjos não têm alma. Seu “corpo” é 
imaterial, espiritual.

Precisamente porque os anjos não são almas, mas apenas espíritos ê que eles não 
podem possuir a mesma essência rica que 0 homem, cuja alma ê 0 ponto de união 
em que se encontram 0 espírito e a natureza.2

Quanto à natureza e à corporeidade dos anjos, o Dr. William Cook afirmou:

E verdade que, no aparecimento dos anjos aos homens, eles assumiram umaforma humana 
visível. Este fato, entretanto, não prova a sua materialidade; pois os espíritos humanos no 
estado intermediário, embora desincorporados, têm em seu relacionamento com 0 corpo 
aparecido em forma humana material: como Moisés, no Monte da Transfiguração, 
também Elias foi reconhecido cotno homem; e os anciãos que apareceram e conversaram 
com João no Apocalipse, também tinham forma humana (Ap.5.5; 7.13).

Segundo o teólogo Charles Hodge, ficou decidido no Concilio de Nícéia, em 
784, que os anjos possuíam corpos compostos de éter ou luz; opinião baseada 
em Mateus 28.3 e Lucas 2.9, além de outros textos que se referem à sua aparência 
luminosa, bem como à glória que os acompanha.

Já o Concilio Laterano, em 12 15, decidiu que os anjos eram incorpóreos, 
decisão essa acatada pela Igreja, por bíblica. A Bíblia Sagrada, a inerrante Pa- 
lavra de Deus, silencia sobre a substância desses espíritos angélicos. Entretanto, 
apesar de serem seres espirituais, os anjos podem assumir forma humana que 
pode tocar as coisas, bem como ingerir alimentos sólidos como os três anjos que 
apareceram a Abraão (Gn 18.1-8).

Semelhante experiência teve Ló, seu sobrinho: “E vieram os dois anjos a Sodo- 
ma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma; e vendo-os Ló, levantou-se 
ao seu encontro e inclmou-se com o rosto à terra... E porfiou com eles muito, e
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vieram com ele, e entraram em sua casa; e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem 
levedura, e comeram...Aqueles homens porém estenderam as suas mãos e fizeram 
entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta” (Gn 18.1-10)

São imortais. Como espíritos puros (imateriais e incorpóreos), os anjos não 
estão sujeitos à morte. Jesus deixou claro que os anjos não morrem, ao ensinar 
aos saduceus que os santos serão semelhantes aos anjos, após a ressurreição.

E, respondendo Jesus; disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se, e dão-se em 
casamento; mas os que forem havidos por dignos de alcançar c mundo vindouro, e 
a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento; porque, 
já não podem mais morrer; pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo 
filhos da ressurreição (Lc 20.35-36).

São numerosos. A Bíblia Sagrada mostra que os anjos são inumeráveis. A Palavra 
de Deus sempre se refere a eles como sendo multidões.

São do doutor Arno Clemens Gaebelein estas palavras: “Quão vasto é o 
número deles, somente o sabe aquele cujo nome é “Jeová Sabaote”, o Senhor 
dos Exércitos”.

Tomás de Aquino afirmou:

Deve-se dizer, portanto, que os anjos, enquanto são substâncias imateriais, 
constituem uma multidão imensa, e superam toda multidão material. E  0 que 
diz Dionísio: “Multi sunt beati exercitus supernartum mentium materialium 
numerorum commensurationem”. (Os exércitos bem-aventurados dos espíritos 
celestes são numerosos, superando a medida pequena e restrita de nossos números 
materiais). E  a razão disto é que tendo Deus a perfeição do universo como finalidade 
principal na criação, quanto mais pefeitas são algumas coisas, em tanta maior 
abundância Deus as criou:"

Vejamos algo do testemunho bíblico acerca do número dos anjos:

Disse, pois: O Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde 0 monte Parã; 
e veio das miríades de santos; à sua direita, havia para eles ofogo da lei (Dt 33.2).
Vi 0 Senhor assentado no seu trono, e todo 0 exército celestial em pé junto a ele, à 
sua direita e à sua esquerda ( l Rs 22.19).
Acaso, têm número os seus exércitos? (Jó 25.3).
Os carros de Deus são miríades, milhares de milhares. O Senhor está no meio deles, 
como em Sinai, no santuário (Sl 68.1 7).
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... e eis que 0 monte estava cheio de cavalos e carros de Jogo em redor de Eliseu (2 Rs 6.17).
Um rio de Jogo manava e saía de diante dele; milhares de milhares 0 serviam, e milhões de 
milhões assistiam diante dele; assentou-se 0 juízo, e abriram-se os livros (Dn 7. Z 0).
Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria 
mais de doze legiões de anjos? (Mt 26.53).
Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, 
louvando a Deus... (Lc 2.13).
Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos 
muitos milhares de anjos (Hb 12.22).

Daí o apóstolo João admitiu ter visto junto ao trono de Deus, “milhões de 
milhões, e milhares de milhares” de anjos ao redor do trono (Ap 5.11).

São seres dotados de personalidade e inteligência. Os anjos são seres pessoais. E o que se 
depreende da leitura de Lucas I . I 9, que diz: “Eu sou Gabriel, que assisto diante 
de Deus”. O  texto mostra claramente que este anjo tmha plena consciência de 
sua existência e de sua personalidade.

Os anjos são também seres emotivos (Jó 38.7). Possuem inestimável conhe- 
cimento e sabedoria (2 Sm 14.20) e, apesar de serem espíritos, são racionais; 
prestam adoração inteligente (Sl 148.2); contemplam a face de Deus com enten- 
dimento (M t 18.10); são conscientes de suas limitações (M t 24.36); alegram-se 
quando um pecador se arrepende de seus pecados (Lc 15.10); têm ciência de 
sua inferioridade em relação a Cristo, o Filho de Deus (H b 1 .4 1 4  anelam ;(־ 
perscrutar as coisas do Reino de Cristo ( I  Pe I . I 2).

Além disso, são mansos, não retêm ressentimentos pessoais, nem injuriam 
seus opositores (2 Pe 2 .11); são reverentes: a atividade mais elevada executada 
por eles é a adoração a Deus (Ap 7 .11); são santos (A p .I4 .I0 ) e leais; apesar 
da rebelião que houve nos céus, os anjos eleitos permaneceram fiéis ao Senhor. 
Quanto à sua inteligência, leia ainda Daniel 10.14 e Apocalipse 17.7.

Em sua Teologia Elementar, Bancroft assevera:

Sem dúvida, os anjosJoram criados espíritos inteligentes, cujo conhecimento teve início 
em sua origem, continuando a se ampliar até os nossos dias. As oportunidades de 
observação que os anjos têm, e as muitas experiências que, nesse sentido, conforme 
podemos supor; devem ter tido, juntamente com as revelações diretas da parte de Deus, 
devem ter-se adicionado grandemente ao acúmulo da sua inteligência original.

Além de elevada sabedoria e inteligência, os anjos têm vontade própria e 
poder de decisão:
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Como caíste desde 0 céu, 0 estrela da manhã, filha da alva! Como foste cortado por 
terra, tu que dehilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, 
acima das estrelas de Deus exaltarei 0 meu trono, e no mente da congregação me 
assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante 
ao Altíssimo (Is 14.12-14).
E  aos anjos que não guardaram 0 seu principado, mas deixaram a sua própria 
habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande 
dia (jd v.6).

Apesar da sua extraordinária inteligência, os anjos não possuem onisciência, 
atributo exclusivo de Deus. Eles não conhecem os pensamentos dos corações, 
pois esse conhecimento é próprio, exclusivo de Deus, como diz o profeta Jere- 
mias: “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o 
conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração” (Jr 17.9,10).

São poderosos. Os anjos têm elevado poder, conforme as palavras de Davi: “Ben- 
dizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens” 
(Sl 103.20; 2Pe 2 .11; Gn 19.10-13,24,25; Lm 4.6). N a Bíblia Sagrada, os anjos 
são chamados de “os poderosos” e “os poderosos de Deus”.

Esses seres celestiais, como já adiantamos, deslocam-se com espantosa 
velocidade, podendo se transportar dos Céus à Terra instantaneamente: “Ou 
pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais 
de doze legiões de anjos?” (M t 26.53).

A Palavra de Deus ensina que os anjos são seres sobre-humanos criados 
superiores aos homens:

Que é 0 homem mortal para que te lembres dele? E  0 filho do homem, para que 0 

visites? Contudo, pouco menor 0 fizeste do que os anjos, e de glória e de honra 0 

coroaste (Sl 8.4,5).
Tu 0 fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra 0 coroaste, e 0 

constituístes sobre as obras das tuas mãos ÍHb 2. 7).
Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles 
juízo blasfemo diante do Senhor (2 Pe 2.11).

O  Antigo Testamento destaca pelo menos três ações poderosíssimas dos anjos 
em relação à proteção e a preservação do povo de Deus. Com relação ao castigo de 
Davi, um anjo destruiu setenta mil pessoas em Israel em três dias (2 Sm 24.15,16). 
Numa única noite, um só anjo destruiu 185.000 soldados do exército do orgulhoso 
rei da Assíria (2 Rs 19.35,36). N a luta que requereu muita resistência espiritual,
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Daniel foi consolado e confortado pelo anjo que lhe apareceu, o qual lhe revelou 
que o arcanjo Miguel veio ajudá-lo (Dn 10.12,13).

N o Novo Testamento mencionam-se ações extraordinárias de manifestação de 
poder dos anjos: na ressurreição de Cristo (M t 28.2), na libertação dos apóstolos 
Pedro e João da prisão (At 5.19,20) e na futura prisão de Satanás (Ap 20.1-3).

Além de dotados de poder, constituindo o exército de Deus, uma hoste de 
heróis poderosos, está sempre pronta para fazer o que o Senhor mandar (Sl 
103.20; Cl I . I 6; E f 1.21; 3.10; H b  I . I 4) enquanto que os anjos maus são o 
exército de Satanás, empenhados em destruir a obra do Senhor (Lc 11.21; 2 Ts 
2.9; I Pe 5.8).

C a t e g o r ia s  d e  a n jo s

Da tradição pós-bíblica popular e também da rabínica entre os judeus, e dos 
comentários da Patrística, surgem idéias contrastantes quanto à hierarquia entre os 
anjos. Fala-se de nove grupos, resultantes das cinco classes citadas pelo apóstolo 
Paulo: principado, poder, potestade, domínio e trono (E f 1.21; Cl I . I 6) e mais 
os anjos, arcanjos,4 querubins e serafins.

Segundo a tradição, foi Cirilo de Jerusalém o primeiro a in troduzir essa 
concepção da Angelologia na teologia cristã do Oriente, seguida, no Oci- 
dente, por Gregório Magno.

Quando a Bíblia Sagrada se refere a principados (E f 3.10), potestades Cl 
2.10), tronos (Cl I . I 6) e domínios (E f 1.21; Cl I . I 6), não alude a espécies de 
anjos, mas à diversificação dos níveis de autoridade exercida pelos seres angelicais. 
Neste particular, optamos pela dtvisão clássica dos doutos pentecostais.

Anjos. São seres espirituais criados, dotados de apurado juízo moral e alta 
inteligência, porém desprovidos de corpos físicos (Sl 103.20; H b  2.20; M t 28.2; 
Sl 8.5). A Bíblia Sagrada somente menciona especificamente o nome de três anjos: 
Miguel, Gabriel e Lúcifer —  este último com a ressalva de que por causa de seu 
terrível e inominável pecado de rebelião contra Deus, tornou-se Satanás. Sobre 
ele discorreremos ao tratarmos da demonologia.

Gabriel, cujo nome quer dizer “homem de Deus” ou “herói de Deus”. Signifi- 
ca, também, “o poderoso”, evidenciando o que o nome sugere. A Palavra de Deus 
não menciona Gabriel como arcanjo. Ele aparece nas Sagradas Escrituras quatro 
vezes, como porta-voz de Deus ou como revelador do propósito divino.

A primeira menção a Gabriel encontra-se registrada em Daniel 8.15-27, em 
que ele fala ao profeta Daniel a respeito do fim dos tempos. A segunda, diz respeito 
à grandiosa revelação escatológica (as setenta semanas proféticas concernentes



a Israel, em Dn 9). A terceira, trata do seu aparecimento ao sacerdote Zacarias, 
anunciando o nascimento de João Batista: “Eu sou Gabriel, que assisto diante de 
Deus, e fui enviado a falar-te estas alegres novas” (Lc I . I 9). A quarta, ocupa-se 
do anúncio do nascimento de Jesus a Maria: “N o sexto mês, foi o anjo Gabriel 
enviado, da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma 
virgem... a virgem chamava-se M ana” (Lc 1.26,27).

Arcanjo. A palavra “arcanjo” (gr. archangelos) significa “anjo principal”. O  prefixo 
“arch” sugere tratar-se de um anjo chefe, principal ou poderoso. N a Bíblia Sagrada, 
mais precisamente em Judas v.9 e I Tessalonicenses 4.16, aparece a menção de apenas 
um arcanjo: Miguel. Seu nome em hebraico significa: “Quem é como Deus:”, talvez 
para representar uma resposta a Lúcifer, cujo coração se elevou dizendo: “Serei se- 
melhante ao Altíssimo” (Is 14.14). Assim, Miguel, acrescido do vocábulo “arcanjo” 
(Jd v. 9), denota que nenhum ser criado pode ser “semelhante a Deus”.

Nas Escrituras, Miguel é descrito como: o arcanjo (Jd v.9); o líder das hostes 
angélicas no conflito com Satanás e os seus anjos maus (Ap 12.7); um dos pri- 
meiros príncipes (D n 10.13); “vosso Príncipe” (D n 10.21); e o grande príncipe, 
“defensor dos filhos do teu povo” (D n I2 .I) .

Querubins. Querubim origina-se do hebraico kerub, cujo significado é “guardar”, 
“cobrir”. Parece que os querubins constituem uma categoria amda mais elevada 
de anjos relacionados com os propósitos retributivos e redentores de Deus para 
com o homem (Gn 3.24; Êx 25.22). N o hebraico, querubim é um vocábulo cor- 
relato com um verbo acadiano que significa “bendizer”, “louvar”, “adorar”. Os 
querubins estão diretamente ligados à santidade de Deus e à sua adoração (Êx 
25.20,22; 26.31; N m  7.89; 2 Sm 6.2; I Rs 6.29,32; 7.29; 2 Rs 19.15; I Cr 
13.6; Sl 80.1; 99.1; Is 37.16; Ez 1.5-26; 9.3; I0 .I-22 ; 11.22).

Myer Pearlman, ao mencionar que os querubins são descritos como tendo 
rostos de leão, de homem, de boi e de águia, afirmou: “isto sugere que representam 
uma perfeição de criaturas —  força de leão, inteligência de homem, rapidez de 
águia, e serviço semelhante ao que o boi presta”.8 Tal simbolismo relaciona-os 
imediatamente com as criaturas viventes da visão de João (Ap.4.6-5.I4).

N a Bíblia de referências e anotações do doutor C.I. Scofield, encontramos o 
seguinte comentário, em uma nota sobre Ezequiel 1.5:

As “criaturas viventes” são idênticas aos querubins. O assunto é um tanto obscuro} 
mas da posição dos querubins junto ao portão do Eden, sobre a cobertura da arca 
da aliança e em Apocalipse 4, concluímos que ehs têm a ver com a vindicação da 
santidade de Deus contra 0 orgulho presunçoso do homem pecador, “para que não 
estenda a mão e tome também da árvore da vida” (Gn.3.22-24), apesar do seu
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pecado. Sobre a arca da aliança, que é da mesma essência do propiciatório, eles viam 
0 sangue aspergido que falava, um tipo da perfeita manutenção da justiça divina pelo 
sacrifício de Cristo ÇÊx.25.1 7-20; Rm.3.24-26).
As criaturas viventes (ou querubins) parecem ser seres reais da ordem angélica.
Os querubins ou seres viventes não são idênticos aos serafns (Is.6.2-7). Aqueles 
parecem relacionar-se com a santidade de Deus ultrajada pelo pecado, os serafns, 
com a impureza do povo de Deus. A passagem de Ezequíel é altamente figurativa, 
mas 0 efeito foi a revelação da glória Shequiná do Senhor ao profeta. Tais revelações 
estão invariavelmente ligadas com novas bênçãos e serviços.

Os querubins receberam a missão de guardar a entrada do jardim do Eden, como 
guardiães da santidade de Deus (Gn 3.24). As Sagradas Escrituras dizem que Deus 
está entronizado acima dos querubins, ou que Ele viaja com os querubins (Sl 18.10; 
Ez 10.1-22). Havia dois querubins de ouro sobre a arca da aliança, com suas asas 
estendidas sobre a arca. “Ali, virei a ti e, de cima do propiciatório, do meio dos dois 
querubins que estão sobre a arca do Testemunho, falarei contigo acerca de tudo o 
que eu te ordenar para os filhos de Israel” (Êx 25.22; cf. \׳v. 18-21).

Serafins. O  vocábulo “serafim” origina-se da raiz hebraica sarap, que quer 
dizer: “ardentes”, devido o fogo; fogo do Senhor. Os serafins são mencionados 
somente em Isaías 6.2-7. Pouco se sabe acerca desses elevados seres angelicais. 
Acredita-se que constituem a ordem mais elevada de anjos e que a característica 
que os distingue é um flamejante amor a Deus. N o  texto em apreço, aparecem 
acima do trono do Senhor, clamando e proclamando os atributos da santidade 
do Senhor dos Exércitos.

N o Comentário Bíblico Beacon, editado pela CPAD, lê-se a seguinte explicação 
a respeito dos serafins:

Além dos seus rostos epés reverentemente cobertos, as asas e vozes dos serafins estavam 
em perfeita prontidão para cumprir a sua missão e cantar em um antfônico coro 
a sua tríplice expressão de santidade ao Senhor dos Exércitos. O padrão de serviço 
deles é reverência, prontidão e júbilo; e é 0 que mais apropriadamente condiz com 
Aquele cujo “majestoso esplendor enche toda a terra!” (Moffat). Não ê de estranhar 
que os fundamentos dos umbrais das portas do Templo se moviam e começavam a 
encher-se com a fumaça da Shekinah celestial!

Seres viventes. Seres viventes é um título que, tudo indica, representa esses anjos, 
manifestando a plenitude da vida divina, sua atividade incessante e permanente 
participação na adoração a Deus. Para alguns eruditos, como já vimos, os seres
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viventes que circundam o trono de Deus, citados em Ezequiel 1.5-14 e Apocalipse 
4.6-8, são identificados como querubins (Ez 10.20').

Wayne Grudem declarou:

Com os seus semblantes de leão, boi, homem e águia, representam os seres mais 
poderosos de partes diversas de toda a criação divina 'animais selvagens, animais 
domesticados, seres humanos e pássaros׳] e adoram a Deus continuamente: “Não 
têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo ê 0 Senhor 
Deus, 0 Todo Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir’’ (Ap 4.8j?

Anjos das napes. Em sua classificação dos anjos, o escritor Mver Pearman 
inclui os anjos das nações. Baseando-se em Daniel 10.13,20, ensina que cada 
nação tem seu anjo protetor, o qual se empenha pelo bem-estar dela. O  referido 
autor assim se expressou:

Era tempo de os judeus regressarem do cativeiro (Dn 9.1,2), e Daniel se dedicou 
a orar e a jejuar pela sua volta. Depois de três semanas, um anjo apareceu-lhe e 
deu como razão da demora ofato de que 0 príncipe, ou anjo da Pérsia, havia-se 
oposto ao retorno dos judeus. A razão talvez fosse por não desejar perder a irifluêncta 
deles na Pérsia. O anjo lhe disse que a sua petição para 0 regresso dos judeus não 
tinha apoio a não ser 0 de Miguel, 0 príncipe da nação hebraica (Dn 10.21). O 
príncipe dos gregos também não estava inclinado a favorecer a volta dos judeus 
(Dn 10.20). A palavra do Novo Testamento “principados” pode referir-se a 
esses príncipes angélicos das nações; e 0 termo é usado tanto para os anjos bons como 
para os maus (Ef 3.10; Cl 2.15; E f 6.12).w

Anjos eleitos. Todos os anjos foram criados igualmente bons e santos. N o  princípio, 
todos os anjos estavam em estado de liberdade portanto, de provação. Muitos deles 
pecaram e, por essa razão, “Deus não poupou a anjos quando pecaram” (2 Pe 2.4). 
Os demais não pecaram, mas guardaram o seu estado original em que foram criados. 
Por isso, eles “agora estão confirmados em sua santidade, são incapazes de pecar; são 
anjos santos (M t 25.31) e fruem eterna alegria e comunhão com Deus (M t 18.10), 
o que devem exclusivamente à bondade de Deus”.11

A Bíblia Sagrada se refere a esses anjos bons como eleitos: “Conjuro-te, 
diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, e dos anjos eleitos, que, sem preven- 
ção, guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade” (I  Tm 5.21). Segundo 
Pearlman, os anjos eleitos são certamente aqueles que, em seu estado probatório, 
permaneceram fiéis a Deus, na rebelião de Satanás.
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Anjos com designações específicas. Existem anjos que somente são conhecidos através 
do serviço que realizam. Vejamos alguns deles:

1) Anjos de juízo (Gn 19.13; 2 Sm 24.16; 2 Rs 19.35; Sl 78.49; Ez 9.1,5,7).
2) Anjo destruidor ( I  Cr 21.15).
3) Anjo vigilante (Dn 4.12,23).
4) Anjo do Concerto (M l 3.1).
5) Anjo da cura (?) (Jo 5.1-4).
6) Anjo das águas (Ap 16.5).
7) Anjos do vento (Ap 7.1).
8) Os sete anjos (Ap 8.2).
9) Anjo do abismo (Ap 9.11).

Anjo do Senhor. Em muitos textos dos primeiros livros da Bíblia a proteção de
YHW H  (Jeová ou Javé) em favor de Israel é personificada na expressão “Anjo de
Jeová” (Gn. 16.7-14; 18.2; 21.17-19; 22.11-I4; 3 I . I I - I 3 ;  Êx.3.2-6). Este anjo, 
que algumas vezes aparece como “o Anjo de Deus” ou como “o meu anjo”, é 
representado como um ser celestial enviado por Deus para tratar com os homens 
como seu agente pessoal e porta-voz.

A expressão “Anjo do Senhor” é mencionada na Bíblia Sagrada mais de cin- 
qüenta vezes no Antigo Testamento. Em algumas passagens, a expressão aponta 
apenas para algum ser angelical, criado. Em outras citações trata-se da presença 
pessoal de Jeová. As vezes, a expressão “Anjo do Senhor” trata-se de um anjo 
peculiar, agindo e falando como representante de Deus.

Em um bom número de citações bíblicas “o anjo do Senhor” fala como o 
próprio Deus, na primeira pessoa do singular. Vejamos alguns exemplos. Ele 
primeiro apareceu a Agar (Gn 16.7; 21.17). Outros aparecimentos incluíram 
pessoas como Abraão (Gn 22.11,15), Jacó (Gn 3 I . I I - I 3 ) ,  Moisés (Êx 3.2), 
todos os israelitas durante o êxodo (Ex 14.19). Mais tarde, apareceu em Boquim 
(Jz 2.1,4); a Balaão (N m  22.22-36); a Josué (Js 5.13-15), como o príncipe do 
exército do Senhor; a esposa de Manoá, pai de Sansão (Jz 13.2-22); a Gideão 
(Jz 6. I I ) ;  a Davi (I  Cr 21.16); a Elias (2 Rs 1.3,4); a Daniel (D n 6.22) e a 
José (M t 1.20:2.13).

A maneira pela qual esse Anjo do Senhor é descrito distingue-o de qualquer 
outro. A ele é atribuído o poder de perdoar ou reter pecados (Êx 23.20-23). Duas 
coisas sumamente importantes são ditas acerca dEle: primeiro, que o nome do 
Senhor está nEle (Êx 23.20-23); segundo, que Ele é o rosto do Senhor, isto é,
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o rosto do Senhor pode ser visto nEle (Êx 32.34; 33.14). Por isso, tem o poder 
de salvar (Is 63.9) e de recusar o perdão (Ex 23.21).

Pearlman afirmou:

Não se pode evitar a conclusão de que este anjo misterioso não é outro senão 0 Filho 
de Deus, 0 Messias, 0 Libertador de Israel, e 0 que seria 0 salvador do mundo. 
Portanto, 0 Anjo do Senhor é realmente um ser incriado.12

T udo  mdica que “Anjo do Senhor” é a expressão usada no Antigo Tes- 
tamento para designar o próprio Cristo em várias de suas manifestações (ou 
teofonias) antes da sua encarnação.

Teofama (gr. theophanía') é uma palavra composta pelos vocábulos theos e 
phainei ( “aparecer”), referente a alguma manifestação visível de Deus, na forma 
como Ele quiser. Como termo teológico, indica qualquer manifestação tem- 
porária e normalmente visível de Deus. Deve ser distinguida da manifestação 
divina permanente, em Jesus Cristo, chamada encarnação. Quase todos os casos 
de teofania encontram-se no Antigo Testamento.

N o  estudo doutrinário “Os Anjos e o Anjo do Senhor”, na Bíblia de Estudo 
Pentecostal (CPAD), encontramos uma explanação que amplia o conhecimento 
do assunto em andamento:

(a) Em Juizes 2.1, o anjo do Senhor diz: Do Egito Eu vos fiz subir, e Eu 
vos trouxe à terra que a vossos pais Eu tinha jurado, e Eu disse: Eu nunca 
invalidarei o meu concerto convosco (o grifo dos pronomes foi acrescentado). 
Comparada esta passagem com outras que descrevem o mesmo evento, verifica- 
se que eram atos do Senhor, o Deus do concerto dos israelitas. Foi ele quem 
jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria aos seus descendentes a terra de 
Canaã (Gn 13.14-17; 17.8; 26.2-4; 28.13); Ele jurou que esse concerto seria 
eterno (Gn 17.7), Ele tirou os israelitas do Egito (Ex 20.1,2) e Ele os levou 
à terra prometida (Js 1.1,2).

(b) Quando o anjo do Senhor apareceu a Josué, este se prostrou e o adorou 
(Js 5.14). Essa atitude tem levado muitos a crer que esse anjo era uma mam- 
festação do próprio Senhor Deus; do contrário, o anjo teria proibido Josué 
de adorá-lo (Ap 19.10; 22.8,9).

(c) Amda mais explicitamente, o anjo do Senhor que apareceu a Moisés 
na sarça ardente disse, em linguagem bem clara: “Eu sou o Deus de teu pai, 
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó” (Ex 3.6; ver Gn 16.7 
nota; Ex 3.2 nota).



4 5 9Angelologia —  a Doutrina dos Anjos

O u t r a s  c a t e g o r ia s

Anjo da Igreja. Não há entre os comentadores da Bíblia uma uniforme com- 
preensão da expressão “as sete estrelas são os anjos das sete igrejas”, ditas por 
Jesus ao apóstolo João em Apocalipse 1.20. Alguns eruditos, como Orígenes de 
Alexandria, afirmam que esses anjos eram seres angelicais designados para pro- 
teger as igrejas, fundamentando essa assertiva em Daniel 10.13 e 12.1. Outros 
entendem explicar que se tratava de homens enviados pelas sete igrejas para se 
informarem do estado de saúde do apóstolo João, agora bastante idoso, e con- 
duzirem às igrejas mencionadas o livro citado em I . I I .

... cada carta está endereçada a um leitor humano (“.anjo”, que traduzido do grego 
também significa “mensageiro”)  da congregação local. Seres realmente angelicais, 
como poderíamos supor, não precisariam de uma carta que os informasse a respeito 
da vontade de Deus!13

Considerando que há repreensões e censuras nas referidas cartas, estas não 
devem ter sido remetidas a anjos.

Stanley M. H orton  comentou:

... desde que os pastores são os enstnadores do rebanho, eles é quem eram os responsáveis 
pela leitura do livro em voz alta à igreja (Ap 1.3).14

Assim sendo, os “anjos das sete igrejas” refere-se aos pastores responsáveis 
perante Deus pelas igrejas locais: “Escreve ao anjo da igreja que está em Efeso” 
(Ap 2.1); “E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve” (Ap 2.8); “E ao 
anjo da igreja que está em Pérgamo escreve” (Ap 2.12); “E ao anjo da igreja de 
Tiatira escreve” (Ap 2.18); “E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve” (Ap
3.1); “E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve” (Ap 3.7); “E ao anjo 
da igreja que está em Laodicéia escreve” (Ap 3.14).

Anjo da Guarda. Muitos perguntam se cada ser humano tem um anjo da guarda; 
isto é, um anjo pessoal que os guarda. A Bíblia Sagrada declara que Deus envia 
anjos para nos proteger: “Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que 
te guardem em todos os teus cammhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para 
não tropeçares nalguma pedra” (Sl 91.11,12). Estes versículos foram citados 
por Satanás na ocasião em que ele tentou Jesus no deserto (M t 4.6; Lc 4 .10 ,11). 
Ler também Sl 34.7; M t 18.10; H b  I . I 4.
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N a Bíblia de Estudo Plenitude, num comentário de Salmos 92.11,12, intitulado 
Anjos da guarda cuidam de nós, está escrito:

Cada um de nós tem os seus próprios anjos da guarda. O Dr, Billy Graham, 
observando 0 plural neste texto, concluiu que cada crente deve ter no mínimo 
dois anjos designados a protegê-lo. O Sl 9 1.4, fala de Deus “cobrindo-nos com 
as suas penas” e menciona que estamos sob suas “asas”. Visto que Deus não 
tem penas ou asas, alguns sugerem que essas penas e asas se referem às asas de 
nossos anjos da guarda, os quais para nos proteger, nos encobrem para que não 
caíamos, nos percamos ou tropecemos para dentro de perigos desconhecidos no 
campo espiritual invisível.

Anjos Alados. A arte medieval partindo da narrativa de Daniel 9.21, que 
descreve um anjo “voando rapidamente”, passou a pintar e esculpir asas em 
todos os seres angelicais. Daí, na Igreja Romana os seres angelicais são quase 
sempre representados com asas, refletindo essa influência da arte temporal. N o 
paganismo greco-romano, seus deuses são retratados com asas.

Hermes tinha asas nos calcanhares. Eros, o espírito voador da paixão sensual, 
tinha asas afixadas nos ombros. Os romanos criaram o Cupido, o deus do amor 
erótico, retratado como um garoto hilariante, de asas, que atirava flechas invisíveis 
para motivar romances.

Deus diretamente, deu prescrições a Moisés, no deserto, para que os dois 
querubins de ouro sobre a arca, no Tabernáculo, tivessem asas (Ex 25.1,20). 
Moisés assim procedeu (Ex 37.9).

Salomão fez para o suntuoso Templo de Deus em Jerusalém, querubins escul- 
pidos em madeira, recobertos de ouro, com asas (I Rs 6.24,27; 8.6,7). Salomão 
assim fez, conforme instruções de Davi, seu pai, que as recebeu do Senhor (I  Cr 
18.18,19; 2 Cr 3.10-13).

Em Isaías 6.2,6, serafins (outra classe de seres celestiais) são pelo profeta 
Isaías vistos perante o trono de Deus, com asas e voando.

Em Ezequiel, caps. I e 3, aquele profeta teve “visões de Deus” ( I .I ) ,  e viu 
seres viventes sobrenaturais dotados de asas (1.6,24,25; 3.13).

Em Ezequiel 10.5, o mesmo profeta, noutra visão viu querubins dotados 
de asas (10.1,5,12,16; 11.22), identificando-os com os seres viventes vistos no 
capítulo I (10.15,20).

Alguns teólogos deduzem que as crianças possuem anjos pessoais da guarda, 
considerando as palavras de Jesus sobre as criancinhas: “... os seus anjos nos céus 
sempre vêem a face de meu Pai que está nos céus” (M t 18.10). Entretanto, este
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texto indica que os anjos velam pelo bem-estar das crianças, mas o referido texto 
não assegura que cada criança, ou cada crente, possua o seu anjo particular da 
guarda.

Alg uns afirmam que o pensamento dos discípulos em Atos 12.15, de que era 
o anjo de Pedro quem batia à porta, é uma evidência de anjos pessoais da guarda. 
Mas Charles Hodge comenta que o fato de a criada ter dito que se tratava de 
um fantasma prova a superstição popular de então acerca dessa questão: “A lin- 
guagem registrada não é a de uma pessoa inspirada, mas de uma serva destituída 
de instrução, e não pode ser tomada como de autoridade didática. Apenas prova 
que os judeus daqueles tempos criam em aparições espirituais”.

Filhos de Deus. Em Gênesis 6.1,2 está escrito:

Σ aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sohre a face da terra, 
e lhes nasceram f  lhas, viram os flhos de Deus que as flhas dos homens eram 
formosas; e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram.

Tem havido discussões inúteis sobre a expressão “filhos de Deus” em Gênesis 
6.2 como sendo anjos. Talvez isso proceda da especulação rabínica em afirmar 
que o fireferido texto refere-se a anjos, o que não tem respaldo bíblico.

Dentre os muitos notáveis comentadores que tratam do assunto, menciono 
Gleason L. Archer:

A idéia de seres humanos incomuns, dotados de estatura gigantesca terem resultado 
desses casamentos não se baseia em nenhuma evidência de paternidade angelical. 
Ninguém declara que os flhos deAnaque, de Golias e de seus irmãos tinham ligação 
com os anjos por causa de sua grande estatura; tampouco há razões para que possamos 
supor que os gigantes antediluvianos tinham ascendência angélica.
O que Gênesis 6.1,2,4 registra é a primeira ocorrência de casamento misto 
entre crentes e incrédulos, dando 0 resultado característico de tais uniões: total 
falta de testemunho do Senhor e pleno desprezo pelos padrões morais. Em outras 
palavras, os 1‘flhos de Deus” desta passagem eram descendentes da linhagem 
piedosa de Sete. Em vez de permanecerem féis ao Senhor e leais à sua herança 
espiritual, permitiram-se a si mesmos serem tentados e seduzidos pela beleza de 
mulheres ímpias, as ‘‘flhas dos homens” —  a saber, as seguidoras da tradição 
e do exemplo de Caim.
O resultado natural desses casamentos foi a depravação da natureza humana, 
no tocante às gerações mais jovens, até que as civilizações antediluvianas se 
afundaram nas profundezas da iniqüidade e perversão. “Viu 0 Senhor que a
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maldade do homem se havia m ultip l icado na terra, e que era continuamente mau  

todo 0 desígnio do seu coração”  ( v .5) . O  resultado inev itável fo i 0 ju lgamento,  

a te rr íve l destruição pelo D i l ú v i o . 1'

A teoria de que os “filhos de Deus” de Gênesis 6.2 eram anjos se desfaz 
quando confrontada com o ensino de Jesus, de que os anjos não casam (M t
22.30; M c 12.25).

Anjos caídos. H á quem admita que os anjos caídos foram criados por Deus 
nesse estado, ou que eles se rebelaram porque Deus assim quis. Essas idéias são 
blasfemas; idéias de desvairados e desviados da doutrina bíblica. Deus nem os 
criou nem preordenou que os tais se rebelassem (D t 32.4; Sl 145.17). Os anjos 
caídos foram criados perfeitos, mas, tendo dado ouvidos a Satanás, rebelaram-se 
contra o domínio e a autoridade de Deus.

N um  remoto passado, ocorreu essa rebelião entre os seres angelicais encabe- 
çada por Lúcifer, o querubim ungido, nos lugares elevados (Jó 4.18; M t 25.41;
2  Pe 2.4; Ap 12.4).

De acordo com Koehler, esses anjos foram condenados para sempre, sendo 
guardados sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do Grande Dia (Jd v.6). 
“Não há redenção para eles. Nenhuma promessa de graça a eles se aplica. Ne- 
nhum evangelho é pregado a eles. Jamais retornarão à comunhão com Deus, pois 
‘fogo eterno’ foi preparado para o diabo e seus anjos (M t 25.41)”. Exammar 
aqui, Hebreus 2.16 ARA e N V I.

C a r á t e r  d o s  a n jo s

Quanto ao caráter moral dos anjos, a descrição dada por Pearlman, amda que 
de forma sintética, mas didática, nos provê um ensino resumido, mas satisfatório 
da natureza e caráter dos anjos.

05  anjos são obedientes. Eles cumprem os seus encargos sem questionar ou vacilar. 
Por isso oramos: “Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu” (M t 
6.10; Sl 103.20; Jd v.6; I Pe 3.22).

05  anjos são reverentes. Sua atividade mais elevada é a adoração a Deus (Ne 9.6;
Fp 2 .9 -11 ;H b  1.6).

05 anjos são sábios. “Como um anjo... para discernir o bem do mal” (2 Sm
14.17). A inteligência dos anjos excede a dos homens nesta vida, porém é 
evidentemente finita. Os anjos não podem diretamente discernir os nossos 
pensamentos (I Rs 8.39) e os seus conhecimentos dos mistérios da graça são 
limitados (I  Pe I . I 2).
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Como diz certo escritor, “A capacidade intelectual dum anjo é vastíssima em 
relação a nossa; uma só imagem na mente angelical contempla mais detalhes do 
que uma vida toda de estudos poderia proporcionar aqui”.

05 anjos são mansos. N ão abrigam ressentimentos pessoais, nem injuriam os 
seus opositores (2 Pe 2 .1 1; Jd v.9).

Os anjos são poderosos. São “magníficos em poder” (Sl 103.20).
05 anjos são santos. Sendo separados por Deus e para Deus, são “santos anjos”

(A p  1 4 .1 0 ) .

M in is t é r io  d o s  a n jo s

A Bíblia Sagrada ensina que os anjos estão em torno de Cristo e sempre 
prontos a cumprir qualquer missão para a qual forem designados (IPe 3.22). 
Como agentes de Deus, como seus mensageiros, e ainda, como servos de Deus, 
eles exercem um ministério de grande relevância nos desígnios divinos. Passaremos 
em revista, algumas de suas missões:

Glorificam diretamente a Deus. Em Apocalipse 4 .8 -1 1, vislumbramos os 
quatro seres viventes os quais provavelmente representam a totalidade da 
criação vivente, em adoração incessante, exaltando e louvando a santidade 
de Deus.

Os anjos glorificam a Deus pelo que Ele é em si, pela sua excelência (Jó 38.7; 
Sl 103.20; 148.2; Is 6.2,3; Lc 2.13,14; H b  1.6; Ap 4.8;).

Entre os seres humanos, facilmente subestima-se a importância da adoração. 
N a acepção divina, é a atividade mais importante diante de Deus. N a Terra, 
com muita freqüência, a adoração a Deus “em espírito e em verdade” é algo que 
Robert Webber chama de “a jóia esquecida”.

05 anjos executam desígnios de Deus. Deus governa sobre toda a criação. Os anjos 
são mensageiros para executar a sua vontade e as suas ordens, segundo o seu 
querer e propósitos (Sl 103.19-22).

05 Anjos regozijam-se quando um pecador se arrepende. “Assim vos digo que há alegria 
diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende” (Lc 15.10).

05 anjos são exemplos para nós. Eles nos dão grandes exemplos quanto à sua obediência 
e adoração, exemplos esses que devemos imitar (M t 6.10; Is 6.3; Ap 5.11,12).

Eles cumprem as determinações de Deus. Dando ouvidos à voz de sua palavra (Sl
103.20,21). Os anjos estão nas mãos de Deus e exercem sua vontade; Ele os usa 
de modo semelhante aos ventos e ao relâmpago (H b  1.7; Sl 104.4).

05 anjos encorajam Nos momentos mais difíceis da nossa vida, em épocas 
de dor, de sofrimento, de provação e de perigo, os anjos estão ao nosso lado,
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provendo-nos consolo e estímulo de diferentes maneiras. Em Atos 27.23,24, um 
anjo assegurou a Paulo que este seria preservado com vida na acidentada viagem 
em curso, a fim de que pudesse ensinar e pregar em Roma.

Os anjos estão conosco na hora da morte. Jesus ensinou que, na hora da morte, os 
anjos levam os servos de Deus para o Céu (Lc 16.22).

Duas outras missões capitais dos anjos: adoram a Deus (Jó 38.7; Is 6.3; Sl 103.20; 
148.2; Ap 5.11) e servem aos santos (Gn 18.9,10; Êx 14.19,20; Sl 34.7; 91.11; M t 
1.20; 2.13; 24.31; Lc 1.11-38; 2.8-15; At 10.3-5; H b I.I4 ; Ap 17.7).

Q u e m  é S a t a n á s

Lúcifer. Este termo é usado em Isaías 14.12, significando “estrela da manhã”, 
“o filho da alva”. E uma alusão ao domínio que Satanás exerce neste mundo, espe- 
cialmente através de intermediários. Literalmente, seu nome significa “o Brilhante” 
ou “Estrela da M anhã”. Ê descrito como “o selo da perfeição”, isto é, padrão 
de perfeição. E também descrito antes da sua queda, como “cheio de sabedoria 
e formosura”, o mais belo e sábio de todas as criaturas (Ez 28 .11-I7).

Lúcifer é chamado também de “querubim da guarda ungido”. Como já sabemos, 
os querubins são seres angélicos de elevada categoria. Lúcifer era o líder dos seres 
angélicos e, evidentemente, os guiava em louvor e júbilo a Deus.

Satanás. Forma grega derivada do aramaico —  hb. satan — , significa “adversá- 
rio”. Esse termo é utilizado pela primeira vez no Antigo Testamento em alusão 
a um anjo de Jeová em Números 22.22. E utilizado, também, em referência a 
homens ( I  Sm 29.4; Sl 38.20; 71.13; Sl 109.4,6,20). Relacionado com Satanás, 
o Adversário, o termo aparece, mais de quinze vezes no Antigo Testamento, sendo 
que, em Zacarias 3.1, o termo satanás é acrescido da expressão descritiva da sua 
natureza: “para se lhe opor”.

O  termo “adversário”, no Novo Testamento, sempre é usado para se referir a 
Satanás, o adversário de Deus e de Jesus (M t 4.10; M c I . I 3; 4.15; Lc 4.8; 22.3; 
Jo 13.27); do povo de Deus (Lc 22.31; At 5.3; Rm  16.20; I Co 5.5; 7.5; 2 Co 
2.10; I I .I4 ; 12.7; I Ts 2.18; 5.15; Ap 2.9,13,24; 3.9); e do gênero humano (Lc 
13.16; At 26.18; I Ts 2.18; Ap 12.9; 20.7,8).

Diabo. Term o oriundo de diabolos (gr.), denota “acusador”, “caluniador”. 
Este termo encontra-se somente no Novo Testamento por 36 vezes.

Segundo a Bíblia Sagrada, o Diabo é a personificação do mal e inimigo de 
Deus. Ele é descrito como o Tentador (M t 4.3), o grande mentiroso (Jo 8.44) 
o deus deste século (2 Co 4.4), que tem permissão condicionada por Deus para 
reinar até ao Juízo Final quando será lançado no Lago de Fogo (Ap 20.7-10).
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N o satanismo, ele é o mestre absoluto do mal, objeto de adoração, a quem são 
oferecidos os sacrifícios. Como sendo a personificação do mal, a ele é jurada lealdade 
e o serviço é prestado. N a bruxaria, principalmente na chamada magia negra, é o 
princípio do mal. E alguns bruxos firmam pactos com ele, considerando-se seus 
servos, que se dedicam a realizar seus propósitos malignos.

O  que todo crente deve saber, em síntese, sobre o Inimigo é o que está escrito 
em I Pedro 5.8: “O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge 
procurando alguém para devorar”.

Serpente. Uma referência a Gênesis 3.1,14 (cf. 2 Co 11.3; Ap 12.9; 20.2).
Belzebu ou Baalzebu. Termo que significa “senhor das moscas”, uma referência ao 

deus de Ecrom (2 Rs 1.1-6,16). Em Mateus 12.24-29, verifica-se a aplicação do 
termo ao príncipe ou chefe dos demônios (cf. M t 10.25; Lc 11.15).

Dragão. Ele é chamado de Dragão em Apocalipse 12.3, em comparação à sua 
astúcia, malignidade e voracidade. Em Apocalipse 12.9, o Dragão é referido como 
a antiga serpente, por causa da sua astúcia, aliada à sua natureza destruidora.

Tentador.Te.nt3x significa literalmente incitar à prática do pecado, provar ou testar 
(M t 4.3; I Ts 3.5). O  mesmo verbo é também empregado para Deus em relação 
ao homem, no sentido de provar (Gn 22.1).

Satanás também é chamado de Príncipe deste mundo (Jo 12.31; 14.30; 16.11), 
Príncipe das potestades do ar (E f 2.2), Maligno (M t 13.19; I Jo 2.13), deus deste 
século (2 Co 4.4), Anjo de luz (2 Co 11.14), Apolíon ( “destruidor”, Ap 9 .11).

O r ig e m  d e  S a t a n á s

No comentário da Biblía de Estudo Pentecostal, encontramos a seguinte explicação 
quanto ao texto de Ezequiel 28.4-17, alusivo, segundo os exegetas, a Satanás:

No devido contexto, a profecia de Ezequiel contra 0 “rei” de Tiro parece conter 
uma referência velada a Satanás como 0 verdadeiro governante de Tiro e como 0 

deus deste mundo (2 Co 4.4; l Jo 5.19). O rei ê descrito como um visitante que 
estava no jardim do Eden (v. 13), que fora um anjo, “querubim ungido” (v. 14), 
e uma criatura pe feita em todos os seus caminhos, até que nela se achou iniqüidade 
(v. 15). Por causa do seu orgulho pecaminoso (v. I 7), foi precipitado do “monte 
de Deus” (vv. 16,17; cf. Is 14.13-15).

Vejamos o relato análogo de Isaías 14.12-14:

Como caíste do céu, ó estrela da manhã, flho da alva! Como foste lançado 
por terra, tu que debílitavas as nações! Tu dizias no teu coração: Eu subirei
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ao céu; acima das estrelas de Deus exaltarei 0 meu trone e no monte da 
congregação me assentarei, nas extremidades do Norte; subirei acima das mais 
altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo.

Billy Graham afirmou:

Quando 0 anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e suas obras} alguns calculam que 
cerca de um terço das hostes angélicas do universo se teriam unido a ele na rebelião...
Assim) a maior catástrofe da história da criação universal foi a desobediência a 
Deus por parte de Lúciferג e a conseqüente queda de talvez um terço dos anjos que 
se juntaram a ele na sua maldade... Assim, a guerra que começou no céu continua 
na terra e verá 0 seu clímax no Armagedotn...16

Desde sua queda, num remoto e misterioso passado, Lúcifer, em lugar de 
anjo de luz, tornou-se o anjo das trevas e do mal. Sabemos entretanto que 
pode enganosamente transfigurar-se em um anjo de luz (2 C o II .1 4 ) . O  seu 
ódio pela humanidade cresce a cada dia. Satanás é um ser inteligente, um ente 
inteiramente hostil, inimigo declarado de Deus e dos homens. A Bíblia inteira 
o apresenta resistindo a Deus e perturbando a paz das nações, com guerras, 
destruição e miséria.

Satanás é mencionado 177 vezes na Bíblia Sagrada, de diferentes maneiras.

A  EXISTÊNCIA DO D1ABO

O Antigo Testamento. Os primórdios do livro de Gênesis mostra Satanás atu- 
ando ardilosamente através da serpente para provocar a Queda do homem, um 
episódio pecaminoso e funesto que veio afetar toda a descendencia de Adão —  a 
raça humana.

N o reinado de Davi, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar 
o povo, isto é, a fazer o censo de Israel (I  Cr 2 1.1). Por essa desobediência, Deus 
feriu a Israel, mediante uma peste, em que “caíram de Israel setenta mil homens” 
(I  Cr 21.14). Essa rebeldia deliberada de Davi ocorreu após suas grandes vitórias 
e realizações ( I  Cr 14-20), pois Satanás, o enganador, conseguiu penetrar numa 
brecha em sua vida (I  Cr 21.7,8; I Tm 3.6).

N o  Salmo 106.36,37, vemos que por trás de práticas religiosas idolátricas 
estão os demônios.

Vemos em Zacarias, cap. 3, a realidade de satanás ao acusar o sumo sacerdote 
Josué e opor-se à nação de Israel. N o  texto em apreço, Josué, como representante 
de Israel, não podia resistir a Satanás. Josué, na qualidade de sumo sacerdote,
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trajava-se de vestes malcheirosas e imundas, símbolos do pecado. Por isso, o 
Senhor (Anjo do Senhor) resistiu a Satanás e o repreendeu; Ele havia escolhido 
Israel para cumprir os seus propósitos.

Evidências de Satanás do Novo Testamento. Dezenove dos 27 livros do Novo Testa- 
mento mencionam Satanás por algum dos seus nomes. Dos oito restantes, quatro 
deles mencionam os demônios, que são seus agentes.

Evidências emanadas de Jesus Cristo. N os Evangelhos, das 29 referências a Satanás, 
em 25 delas é Cristo quem o menciona como sendo uma pessoa. Por exemplo, 
no relato da tentação de Jesus temos o seu testemunho da realidade da pessoa 
do Inimigo (M t 4 . I - I I ;  Mc 1.9-13; Lc 4.1-13).

Cristo triunfou para sempre sobre Satanás (Lc 11.21; H b  2.14 ,15), e o crente, pela 
fé em Cristo, triunfa da mesma forma, resistindo e nulificando suas investidas com as 
armas que Cristo nos proporciona (E f 6 .I0 -I8 ;T g  4.7; I Pe 5.9-10; Rm  16.20).

Reconhecer a realidade de Satanás, levar a sério a sua oposição, ficar atento à sua 
estratégia, levar em conta a guerra contínua com ele não é cair num conceito dualista 
de dois deuses, um hom e outro mau, guerreando um contra 0 outro. Satanás é 
uma criatura sobre-humana, mas não é divino; ele tem muito conhecimento e poder, 
mas não é onisciente nem onipotente e nem onipresente; ele é um rebelde derrotado 
e não tem mais poder além daquele que Deus lhe permite exercer e está destinado 
ao lago do fogo (Ap 20. IO ).1‘

A  NATUREZA DE SATANÁS

Satanás é homicida, mentiroso e pai da mentira (Jo 8.44); ele é um pecador 
obstinado (I  Jo 3.8) e um audaz adversário, o arquiinimigo de Deus e dos ho- 
mens (I  Pe 5.8).

Sua personalidade. Dizer que Satanás é apenas fruto da imaginação, uma ficção, 
mitologia ou qualquer coisa da mente humana é ignorância dos fatos. Sabemos 
que fatos são provas e contra fatos não há argumentos.

Os assassinatos bárbaros e outros crimes hediondos que vemos nos jornais, 
são normais? Naturais? Pais que estupram as próprias filhas e algumas, na mais 
tenra infância! Olhe para o mundo à sua volta e veja os fatos! Para o Diabo é 
muito melhor que acreditem que ele não existe.

Uma evidência incontestável de personalidade é ter alguém intelecto, emoção 
e vontade. A Palavra de Deus demonstra que Satanás possui essas características. 
Seu intelecto é óbvio no seu esquema para enganar (2 Cr 11.3) e em sua comu- 
nicação através da fala para enganar outras pessoas (Lc 4.1-12).
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Seu caráter. Satanás é presunçoso (M t 4.4,5', orgulhoso T Tm 3.6; Ez 28.17(, 
poderoso (E f 2.2), maligno (Jó 2.4; Lc 8.13; I Pe 5.8; 2 Co 4.4; I Jo 5.19), 
enganador (E f 6 .11), feroz e cruel (I  Pe 5.8). Ele é a causa primária do pecado 
e é muito astuto (Ap 12.7-11; 2 Co 2 .1 1; Ef 6.11,12; 2 Co 11.14; Jo 8.44; I 
Jo 3.8; Gn 3.1-5).

Algo de suas perversas atividades. Perturbar a obra de Deus 4  Ts 2.18), opor-se 
ao Evangelho (M t 13.19; 2 Co 4.4), dominar, cegar, enganar e destruir o ser 
humano (Lc 22.3; 2 Co 4.4; Ap 20.7,8; I T m  3.7), afligir e tentar os santos 
de Deus (I  Ts 3.5).

O  mundo está alienado de Deus e controlado por Satanás (Jo 12.31; 2 Co 
4.4; E f  6 .I0 -I2 ; I Jo 5.19).

Ele luta para arruinar a Igreja porque ele sabe que se o sal da terra perder 
seu sabor, o homem torna-se sua vítima.

Suas atividades são restritas. O  poder de Satanás é limitado. Aqueles que crêem em 
Cristo, e vivem em comunhão com Ele, são vencedores do Inimigo (Jo 12.31). 
O  crente deve estar sempre submisso a Deus e revestido do escudo da fé para 
assim resistir ao Diabo, e este fugirá (Tg 4.7; I Pe 5.8,9).

Satanás somente pode tentar (M t 4.1), afligir ( I  Ts 3.5), matar (Jó 2.6), e 
tocar no crente com a permissão de Deus. “E disse o Senhor a Satanás: eis que 
tudo quanto tem está na tua mão; somente contra ele não estendas a tua mão” 
(Jó I . I 2). Deus permitiu o mal vir sobre Jó; porém, fixou um limite até onde 
Satanás podia ir, e tirou-lhe o poder de morte quanto a pessoa de Jó.

Q uando a Bíblia Sagrada declara que Satanás é o príncipe deste mundo 
(Jo 12.31; 14.30; 16 .I I )  e que ele é o deus deste século (2 Co 4.4), ela 
não quer dizer que Satanás é o dono absoluto do mundo, pelo seu próprio 
poder e querer, porque “do Senhor é a terra e a sua plenitude; o mundo 
e aqueles que nele habitam ” (Sl 24.1). Toda autoridade no céu e na terra 
pertence a Deus, o Criador, o qual delegou-a ao seu Filho umgêmto Jesus 
Cristo (M t 28.18).

O  que a Palavra de Deus ensina é que Satanás está no controle do mundo 
ímpio, das instituições e pessoas que estão completamente alienadas de Deus. 
Esse poder e influência exercidos por Satanás são limitados e temporários (Ap 
12.12; 20.10).

Sua atuação. O  Inimigo age também nos círculos religiosos mais elevados como 
“um anjo de luz” (2 Co I I . I 4). A Bíblia fala de sua presença no ajuntamento dos 
anjos (Jó 1.6). Essa sua atividade maléfica no meio religioso está implícita, por 
exemplo, nas expressões “doutrina de demônios” ( IT m  4.1), “sinagoga de Satanás” 
(Ap 2.9) e “ministros de justiça” (2 Co I I .  15).
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A Bíblia nos adverte a não ignorarmos os ardis de Satanás (2 Co 2 .1 1), isto 
é, as suas maquinações, os seus desígnios perversos, os seus propósitos, os seus 
planos funestos.

Daí a necessidade de redobrarmos a nossa vigilância com relação às suas 
sutilezas em relação ao mundanismo (2 Co 4.4), à mentira (Gn 3.4,5; 2Ts 2.9), 
à vacilação (M t 6.24; 2 Co 6.14,15); ao ceticismo (Rm  14.23); às trevas (Rm
1.21); à depressão (At 10.38; Lc 13.16), à procrastinação (At 24.25; Ex 8.8); 
e à transigência com o mal (Ap 2.20).

Final de sua maldita história. Deus decretou sua derro ta  (G n 3 .14 ,15 ). 
Jesus, como Deus, dem onstrou o seu poder e a sua autoridade sobre Satanás 
ao derrotá-lo, desarmá-lo e despojá-lo de seu poder (Lc 11.22; I Jo 3.8; 
Cl 2.15). Durante a Grande Tribulação será lançado da esfera celeste à Terra 
(Ap 12.7-9); durante o Milênio será aprisionado no abismo (Ap 20.1-3), sendo 
solto por um período curto (Ap 20.7,8), e depois de mil anos será lançado no 
Lago de Fogo (Ap 20.10). Dessa maneira, segundo a Palavra de Deus, ocorrerá 
o expurgo final do mal.

Os ANJOS CAÍDOS

Os anjos foram criados perfeitos, sem pecado e, como o homem, dotados 
de livre escolha. Satanás, na sua rebelião inicial contra Deus sublevou uma terça 
parte deles (Ap 12.4). Uma multidão de anjos participou da rebelião de Satanás 
contra Deus, tendo abandonado o seu estado original de graça, como servos de 
Deus, e assim perderam o direito à sua elevada e privilegiada posição celestial.

Os principais pecados que cometeram foram, como já vimos, orgulho, exal- 
tação, rebeldia, desafio e levante contra Deus. “Deus não poupou anjos quando 
pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, 
reservando-os para juízo” (2 Pe 2.4).

Também, em Judas v.6 está escrito: “e aos anjos que não guardaram o 
seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuri- 
dão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande D ia”. Com o resultado 
de sua queda, além de terem sido “reservados para o juízo”, têm sua parte 
juntamente com Lúcifer no *fogo eterno, preparado para o diabo e seus 
anjos” (M t 25.41).

Ao afirmar que existe um mundo espiritual invisível, que consiste nas hos- 
tes de anjos ministradores, no meio do povo de Deus, e a serviço desse povo 
(Gn 32.1,2; Sl 91.11; 34.7; Is 63.9), a Bíblia de Estudo Pentecostal (CPAD) traz o 
oportuno comentário sobre 2 Reis 6.15-17:
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(1) Não somente Deus está a favor do seu povo (Rm 8.31 \  como também 
exércitos dos seus anjos estão disponíveis, prontos para defender o crente 
e o reino de Deus (v.37; SI 34.7).

(2 )Todos os que crêem na Bíblia devem orar continuamente para Deus Iivrá- 
los da cegueira espiritual e abrir os olhos dos seus corações para verem 
mais claramente a realidade espiritual do remo de Deus (cf. Lc 24.31; 
E f  1.18-21) e suas hostes celestiais (H b 1.14).

(3) Os espíritos ministradores de Deus não estão distantes, mas, sim, bem 
perto (Gn 32.1,2), observando os atos e a fé dos filhos de Deus e agindo 
em favor deles (At 7.55-60; I Co 4.9; E f  3.10; I Tm 5.21).

(4) A verdadeira batalha no remo de Deus não é contra a carne e o sangue. 
E uma batalha espiritual “contra as potestades, contra os príncipes das 
trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares 
celestiais” (E f 6.12; cf. Αρ 12.7-9).

(5) H á um relacionamento de causa e efeito nas batalhas espirituais; o 
resultado das batalhas espirituais é determinado parcialmente pela fé e 
oração dos santos (vv. 16-20; E f  6.18,19).

H á  anjos decaídos que estão algemados no Inferno (2 Pe 2.4; Jd v.6); os 
demais estão soltos, como agentes e emissários de Satanás, sob o seu domínio 
e controle (E f  2.2; Αρ 12.7). Com relação aos anjos caídos que estão soltos, 
N. Lawrence Olson, disse: “Ocupam posições de autoridade sobre as nações 
e os povos (D n 10.13,20)”.19

Transcreveremos na íntegra o comentário de Daniel 10.13 da Bíblia de Estudo 
Pentecostal (CPAD):

Mas 0 príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim vinte e um dias, e eis que Miguel, 
um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. 
Enquanto Daniel orava e jejuava, estava sendo travada uma batalha espiritual de 
grande magnitude.
(7) O “príncipe da Pérsia” estava impedindo que Daniel recebesse do anjo a mensagem 
de Deus. Por causa desse conflito, Daniel teve que esperar vinte e um dias para receber 
a revelação. Esse “príncipe da Pérsia” não era um potentado humano, mas um anjo 
satânico. Só foi derrotado quando Miguel', 0 príncipe de Israel (v. 21), chegou para ajudar 
0 anjo. Os poderes satânicos queriam impedir 0 recebimento da revelação, mas 0 príncipe 
angelical de Israel (12.1J  demonstrou sua superioridade (cf. Ap 12.7-12).
(2) Esse incidente nos dá um vislumbre das batalhas invisíveis que são travadas 
na esfera espiritual a nosso favor. Note que Deus já tinha respondido a oração



471Angelologia —  a Doutrina dos Anjos

de Daniel mas que a ação satânica atrasou a resposta da mensagem por vinte e 
um dias. Visto que 0 crente sabe que Satanás sempre quer impedir nossas orações 
(2 Co 2.11), deve perseverar na oração (cf. Lc 18.1-8; ver E f 6.11; 12).

A seguir, leiamos Daniel 10.20 e o respectivo comentário da fonte acima citada:

E  disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra 0 príncipe dos 
persas; e saindo eu, eis que virá 0 príncipe da Grécia”. Há demônios poderosos 
designados para atuar sobre as nações do mundo a fim de se oporem às forças de 
Deus e promoverem a iniqüidade e a incredulidade entre os habitantes da terra.

Que existe um reino tenebroso, diabólico, organizado no m undo espi- 
ritual influenciando as nações e os povos para o mal em todos os sentidos, 
está patente na Bíblia. O  que compete a cada crente é resistir sob o poder 
vencedor do sangue de Jesus aos ataques do inimigo, equipado com cada peça 
da arm adura de Deus e o poder do Espírito Santo na batalha espiritual.

O fato da Queda. Por sete vezes em Gênesis I, o texto relata que tudo o que Deus 
havia feito era bom. N o  versículo 3 1 está escrito que “E viu Deus tudo quanto tinha 
feito; e eis que era muito bom ”. Isso certamente inclui a perfeição dos anjos em 
santidade quando eles foram originalmente criados. Nesse particular, o consenso de 
destacados mestres é que Ezequiel 28.15 refere-se a Satanás antes da sua queda.

A época de sua queda. Não está revelado na Bíblia o tempo definido da queda dos 
anjos. Ela deve ter ocorrido antes da criação do homem, já que Satanás entrou 
no jardim personificado em serpente e induzindo Eva a pecar (Gn 3).

O resultado da queda dos anjos. Todos eles perderam a sua santidade original e se 
tornaram corruptos em natureza e conduta (E f 6.11,12; Ap 12.9). Parte deles 
foram na ocasião lançados no inferno, onde estão acorrentados até o dia do jul- 
gamento (2 Pe 2.4). Os demais permanecem em liberdade e agem em oposição 
à obra dos anjos bons (Ap 12.7-9; Dn 10.12,13,20,21;).

Os males decorrentes da queda dos anjos afetou a criação original. A terra, 
por exemplo, foi amaldiçoada com o pecado de Adão (Gn 3.17-19). A criação 
está gemendo por causa dos males terríves oriundos da queda (R m  8.19-22). 
A criação tornou-se sujeita ao sofrimento e a múmeras outros males por causa 
do pecado humano.

Os anjos decaídos, como poderes das trevas são os governantes espirituais 
deste mundo de trevas e maldade (I  Jo 5.19; E f  2.2,3; 6.12,16; I Pe 5.8,9).

A luta incessante do Diabo contra os santos e contra a obra de Deus ocorre 
de diferentes maneiras: Através de pessoas ímpias (2 Rs 6.13-16); por meio de 
diferentes tipos de tribulações e tentações, perseguições e outros obstáculos à
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pregação do evangelho, etc. Tanto Satanás como seus agentes do mal não po- 
dem ultrapassar os limites traçados pela permissão divina. Jesus disse que “... as 
portas do inferno não prevalecerão contra ela igreja ” )M t 16.18). A palavra 
“inferno”, na Bíblia Sagrada, aparece no Antigo Testamento como skeol (hb.) e 
em o Novo Testamento hades (gr.), bem como na Septuagmta, a versão grega 
do Antigo Testamento, existente nos dias de Cristo e nos primeiros tempos da 
igreja. Ambas significam “mundo invisível”, isto é, “o lugar para onde vão os 
espíritos dos m ortos”. Essas palavras nunca são usadas em alusão ao lugar final 
da habitação desses espíritos, e nem para significar a sepultura, cuja palavra no 
hebraico é queber.

Olson ensina que além da Bíblia Sagrada, os escritos patrísticos e outras fontes 
religiosas confiáveis são unânimes em afirmar que o Hades ou Sheol é o lugar para 
onde vão após a morte os espíritos dos falecidos, no Antigo Testamento, quer 
dos justos, quer dos injustos (Is 14.9; Lc 16.23). O  eminente autor afirmou:

A razão da grande confusão reinante sobre este estudo e mesmo entre as heresias 
é porque às vezes as palavras gregas e hebraicas referentes ao assunto foram mal 
traduzidas, por exemplo, “Hades”, que às vezes é confundida com 0 Lago de Fogo; 
“queber”, que somente tem a ver com cadáver, confundem com “inferno” que é 
lugar de espirito; “Abussos” (no grego), que é tradução do hebraico “Abaddon ”, é 
0 “abismo”, mas lugar este diferente do Hades.'0

Citando o erudito Dr. Seiss, Olson prossegue o seu comentário da forma 
seguinte:

Abaddon e 0 Abismo parecem ser a morada de demônios, uma espécie de abismo 
ainda mais profundo do que 0 Hades... O termo “tártaro” ( “tartarus”, no grego), 
traduzido para “inferno” na Versão Brasileira e em Almeida, em 2 Pe 2.4, que 
versa sobre anjos decaídos serem lançados nos “abismos” (ARA)  de escuridão, 
provavelmente refere-se a este mesmo Abussos ou Abismo.21

Ainda segundo o teólogo em apreço, o Lago de Fogo é referido pela palavra 
hebraica tofete (Is 30.33; Jr 7.31,32) e pela grega geena (M t 5.22,29,30; 10.28; 
23.15,33). Este último termo refere-se literalmente ao Vale de Hinom, um 
local fora de Jerusalém utilizado como lixeira da cidade, onde se queimavam os 
cadáveres de criminosos e de animais.

Ali sempre havia fogo aceso, e, por esta razão, esse vale era citado como 
simbolo da Lago de Fogo que arde eternamente. Um  fato também esclarecedor
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é que no Vale de Hinom , os israelitas quando desviados queimavam seus filhos 
em sacrifício a Moloque, o deus pagão dos amonitas, fenícios e cananeus.

Uma vez sabendo-se que os anjos maus que estão em liberdade, como agentes 
de Satanás, habitam no elevadíssimo espaço sideral (E f 2.2; 6.12), vejamos o 
seu destino após o grande julgamento do Trono Branco. Para essa explicação, 
recorremos mais uma vez a Olson que nos diz:

Uma vez que 0 Hades é lançado no Lago de Fogo, e que os anjos decaídos serão 
julgados no grande dia de julgamento, concluímos que 0 Abismo também será 
lançado no Lago de Fogo, formando desta maneira um só Inferno eterno. O 
texto de Mt 25.41 confirma este pensamento porque vemos os homens e os anjos 
sofrendo juntos. ־־

Q u e m  sã o  o s  d e m ô n io s

Esta parte da Angelogia que trata dos demônios é denominada demonologia. A 
Palavra de Deus trata sumariamente desses seres infernais. Eles podem estar em 
todo lugar, pois são numerosos e altamente organizados. Por serem reais, podem 
ser contados (Lc 8.2,30). Satanás é o comandante deles.

Satanás, com um exército inumerável desses seres invisíveis procura se infiltrar nos 
lares, escolas, instituições, igrejas, governos, empresas, culturas de nações, etc., com o 
objetivo de enganar, corromper, envilecer, desmoralizar, insensibilizar, desumanizar, 
brutalizar o ser humano, que é o seu maior alvo de destruição, tentando fazer com 
que ele não se achegue ao seu Criador, e Redentor, o Deus único, bondoso e eterno.

Questões como estas são constantemente apresentadas: O  que leva uma pessoa 
ao suicídio? Por que alguém, aparentemente sem motivos, extermina todos os seus 
parentes mais próximos de uma forma bárbara e tenebrosa? Por que tantos crentes 
não abandonam os prazeres efêmeros e pecaminosos da carne e se dedicam ao 
Senhor e à sua obra?

Porque tantas pessoas não sentem desejo mcontido e constante de ler a Bíblia Sa- 
grada? Qual o verdadeiro motivo que leva um homem e uma mulher casados optarem 
por separação judicial ou através do divórcio? O que está por trás milhões de crianças 
abandonadas em todo o mundo, sem a assistência e o carinho de seus pais?

Os demônios não são culpados de todas as coisas ruins que assolam a hu- 
mamdade, porém, eles estão por trás da maioria das desgraças e flagelos que se 
abatem sobre os seres humanos.

Modismos enganosos. E repulsivo e estarrecedor que em alguns segmentos pen- 
tecostais, mormente entre os denominados neopentecoastais, estejam ocorrendo
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há algum tempo distorções e aberrações doutrinárias com destaque na área do 
demomsmo. Em grande parte elementos que lidam com libertação de endemo- 
ninhados divulgam mais a atuação dos demônios do que a Palavra de Deus. Um 
alerta ao crente sobre isso acha-se em Apocalipse 2.24.

E deveras oportuna a explicação de Stanley H orton  sobre essa questão:

... ao lermos a Bíblia, percebemos como é notável a total ausência de semelhantes 
especulações e práticas. A Bíblia encoraja-nos a resistir as forças enganadoras 
das trevas, e não estudá-las e amarrá-las. Nenhum esforço êfeito na Bíblia para 
levar-nos a conhecer melhor 0 Diabo. O enfoque exclusivo recai em conhecer 
melhor a Deus, resistindo, ao mesmo tempo, quaisquer tentativas de Satanás de 
obter a nossa atenção. Submeter-se a Deus e resistir ao Diabo ê 0 conselho que 
Tiago nos deu (Tg 4. 7).

Quando Jesus comissionou os discípulos para realizarem a missão evangeli- 
zadora, Ele lhes outorgou autoridade e poder sobre todos os demônios (Lc 9.1; 
10.19) e sobre toda enfermidade e todo mal (M t 10.1).

O  Antigo Testamento faz referência aos demônios (Lv 17.7; 2 Cr I I .  15; 
D t 32.17; Sl 106.37). O  Novo Testamento menciona repetidas vezes a palavra 
“demônio”, significando espírito maligno.

Belzebu é 0 príncipe dos demônios (Mc 3.22). A Bíblia Sagrada silencia sobre a 
origem dos demônios. Por certo, como explica Antonio Gilberto, “isto faz parte 
do mistério que envolve a origem do mal (D t 29.29; I Co 4.5; Ap 2.29)”.23 
Alguns entendem que os demônios são anjos caídos que pecaram juntamente 
com Satanás. Os religiosos fariseus, bem como os escribas diferençavam entre 
anjo e espírito (At 23.8,9).

O  historiador judeu Flávio Josefo asseverou que nas escolas teológicas judaicas 
dos fariseus, principalmente, era ensinado que os demônios, capazes de possuir 
e de controlar um corpo vivo, são espíritos de mortos partidos deste mundo, 
especialmente aqueles de caráter vil e de natureza perversa.24

N o  Novo Testamento, além dos Evangelhos, há referências aos demônios. 
Em I Coríntios 10.19-21, o apóstolo Paulo discorre sobre as práticas tenebro- 
sas dos gentios incrédulos, adorando a demônios representados por ídolos, em 
suas reuniões devotadas à idolatria. Ele adverte à igreja sobre a infiltração de tal 
satanismo nas reuniões de Ceia do Senhor. Ver também no Novo Testamento, 
os textos de M t 4.24; 8.16; Mc 1.32-34; Lc 4.41; 6.18; 7.21; 8.2, 27-33; 9.1; 
10.17; At 16.16-18; 19.16; I Tm  4 .I ;T g  2.19; Ap 9.20; 16.14. Ver amda, no 
Antigo Testamento: 2 Cr 18.21; Is 8.19; Os 4.12; 5.4; Zc 13.2.
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Diferenças entre demônios e anjos caídos. N. Laurence Olson discorre sobre uma 
das diferenças entre demônios e anjos decaídos:

... os primeiros são espíritos desencarnados, isto é, sem corpo; enquanto os outros 
f,anjosj possuem um corpo espiritual (Lc 20.35,36). E  evidente que os demônios 
não possuem corpos porque estão constantemente procurando entrar nos corpos dos 
homens afim de usá-los como sefiossem seus (Mc 9.25; Mt 12.43-45). Em Mt 
8.31 notamos que eles (os demônios) aposssaram-se até dos corpos dos porcos.25

Os demônios estão sob a autoridade de Satanás (M t I2.24b; E f 6.12). Eles 
sabem quem é Jesus (Mc 1.24), conhecem o seu destino final (M t 8.29), conhecem, 
a verdade fundamental do monoteísmo bíblico (Tg 2.19) e também possuem um 
sistema doutrinário atraente, permissivo, maligno, enganador (I  T m  4.1-2).

Os demônios são a força motriz promotora da idolatria; daí, adorar falsos 
deuses é praticamente o mesmo que adorar demônios. “Antes, digo que as coisas 
que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero 
que sejais participantes com os demônios” ( I  Co 10.19,20).

Grande parte da atvidade destruidora de Satanás é delegada a inumeráveis 
demônios. Eles podem habitar no corpo dos incrédulos (M t 1.32,34,39; 3.11,15; 
6.7.13; 16.17; Lc 4.41; 8.29,30). São capazes de falar através das vozes das 
pessoas que eles possuem (At 19.15; 16.17,18; M c 1,26; At 8.1).

Nestes últimos tempos que precedem a volta de Jesus, os demônios desenvol- 
vem intensa atividade na propagação do ocultismo, da imoralidade, da violência 
e da crueldade. Eles atacarão de muitas maneiras, através de muitos métodos e 
meios, a Palavra de Deus e a sã doutrina (M t 7.22,23; 24.24; 2 Co 11.14,15; I 
T m  4.1). Uma mtensa e maior atividade dos demônios acontecerá nos dias do 
predomínio do Anticristo e seus seguidores (2 Ts 2 .9-11; Ap 13.2-8; 16.13,14). 
Essa ação maligna e destruidora em todas as camadas, atividades e instituições 
da sociedade já ocorre encobertamente nos dias atuais. “Porque já o mistério da 
injustiça opera” (2 Ts 2.7).

Deus revelou ao apóstolo João, conforme lemos em Apocalipse 9.1-3, o que acon- 
tecerá por ocasião da Grande Tnbulação, quando for tocada a quinta trombeta:

E  0 quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra; efoi-lhe 
dada a chave do poço do abismo. E  abriu 0 poço do abismo, e subiu fumaça do poço 
como a fumaça de uma grande fornalha e, com a fumaça do poço, escureceu-se 0 

sol e 0 ar. E  da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra; efoi-lhes dado poder como 
0 poder que têm os escorpiões da terra.
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Esses seres infernais podem ser uma espécie desconhecida de agentes de- 
moníacos sob Satanás para aqueles tempos de juízo divino sobre a humanidade 
impenitente, que recusando sempre o convite de Deus para a salvação, encheu a 
medida de seus pecados (cf. I Ts 2.16; Gn 15.16; }o 12.39,40'׳.

Orlando S. Bover chama a atenção para um detalhe, no mínimo curioso, ao 
lembrar que os gafanhotos (insetos) não têm rei (Pv 30.27), mas esses de Apo- 
calipse 9 “tinham sobre si rei” (v.I I). São de Bover estas palavras:

O nosso Rei se ebama Jesus, isto é, Salvador. Mas 0 rei sobre esses demônios, na 
forma de gafanhotos, chama-se em hebreu Abadorn í “destruição”j  e em grego, 
Apoliom ( “destruição”). Esse rei ficará obcecado com seu desejo de levar seus 
exércitos para destruírem 0 mundo.26

N . Lawrence Olson, por sua vez, acredita tratar-se de uma horda inumerável 
de demônios encarnados semelhantes a gafanhotos, infernais e aterradores. A 
Bíblia —  a revelação divina —  não desce a detalhes sobre esses seres misteriosos. 
Devemos silenciar onde a Bíblia assim o faz.

Jesus e os demônios. Em seu ministério terreno, Jesus sempre desfez e anulou o poder 
de Satanás e o demonismo, pois Ele veio ao mundo para desfazer as suas obras. 
“Quem comete pecado é do Diabo, porque o Diabo peca desde o princípio. Para 
isto o filho de Deus se manifestou: para desfazer as obras do Diabo” (I Jo 3.8).

Jesus derrotou Satanás, no deserto, ao ser por ele tentado; também o venceu 
ao expulsar os demônios e, de modo pleno, através da sua morte e ressurreição 
(Jo 12.31; 16.I I ;  Cl 2.15; H b  2.14). Ele aniquilou o domínio de Satanás.

Possessão demoníaca. Esse fato horroroso ocorre quando um ou mais demônios 
ocupam e habitam o corpo de uma pessoa, exercendo controle e influência diretos 
sobre ela, com prejuízo para suas funções mentais, emocionais, nervosas e físicas. 
Samuel Costa —  psicólogo clínico e professor de teologia no Rio de Janeiro 
— , ao tratar do transtorno de transe e possessão demoníaca, de uma pessoa, 
afirma, referindo-se ao Código Internacional das Doenças (CID-IO), que há 
no endenoninhado uma perda temporária tanto do senso de identidade pessoal 
quanto da consciência plena do ambiente em que ela se encontra.

Segundo Costa, em alguns casos, a pessoa age como se fosse outra persona- 
lidade, espírito, divindade ou “força”. Tomando por base o espírito do homem, 
o autor afirma:

transe é 0 estado de mediumdade que algumas pessoas apresentam quando 
incorporam algum “espírito” ou “entidade”.
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Sérglas, citado por Isaías Paím, discorre que una clínica observa-se que a possessão 
é acompanhada do sentimento de desdobramento da personalidade e se manifesta 
em sua forma típica no delírio de possessão demoníaca. Nesses casos, 0 enfermo 
não só escuta a voz do demônio e sofre as suas injúrias, como 0 traz consigo; ele 
se tornou a sua morada, é seu escravo e deve obedecer a sua vontade, executa os 
atos que ele determina; não tem domínio nem mesmo sobre os seus pensamentos. 
Somente 0 demônio fala, age, pensa, sem que 0 possuído possa se opor à sua poderosa
■ ή י מ י׳ י "
in f l u e n c ia ־. 

Costa presta uma grande contribuição para m elhor compreensão do 
assunto de possessão demoníaca, ao fazer menção de trecho do livro Cape- 
lania Hospitalar Cristã, de autoria de Damy Ferreira e Liswaldo M ario Ziti, 
Capelães do Centro de Atenção Integral à Saúde da M ulher na U N ICAM P, 
quando os mesmos discorrem sobre algumas características de uma possessão 
demoníaca:

Quando 0 endemoninhado ouve na oração 0 nome de Jesus, geralmente ele fala; quando 
está incorporado napessoajala usando a terceira pessoa. Ex.: incorporado numa mulber,0  

demônio pode dizer: “ela é minha”. Ele nuncafala como se fosse a própria pessoa; 0 tom 
de voz é modificado. Não aparece a voz da pessoa; a pessoa adquire força excepcional; 
nenhum remédio, nem mesmo fortes injeções conseguem debelar 0 mal; geralmente, quando 
0 Diabo sai, a pessoa nãofica debilitada; tudo parece normal e ela nem fica sabendo 
0 que aconteceur''

Jesus mostra em Lucas 13.11, que certas enfermidades são efeito direto da 
ação ou opressão de demônios. N o  caso da mulher paralítica, mencionada no 
texto de Lucas 13.10-16, que ocorreu dentro de uma sinagoga, o seu sofrimento 
provinha de um espírito, ou seja, de um emissário de Satanás.

As pessoas que se envolvem com espiritismo, magia, feitiçaria, estão lidando com 
espíritos malignos, ficando abertas à possessão demoníaca (At 13.6-10; 19.19; 
G! 5.20; Ap 9.20,21). Os judeus estavam terminantemente proibidos por Deus, 
sob pena de morte, de se comunicarem com os espíritos familiares (Lv 20.6,27; D t 
18.10,11; Is 8.19).

No caso do rei Saul e a feiticeira de En-Dor (I  Sm 28.6-25), o que ocorreu 
na realidade foi uma sessão espírita na qual atuou um espírito demoníaco familiar, 
personificando e fingindo ser o profeta Samuel, o qual havia morrido cerca de 
dois anos antes. Quem falava não era Samuel, mas o demônio que conhecia Saul, 
como conhecera o próprio Samuel, bem como sua história anterior.
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Jesus ensinou que é impossível aos mortos comunicarem-se com os vivos 
aqui nesta terra. H á um abismo intransponível entre as duas partes do Hades 
(Lc 16.26-31).

Jesus investiu seus discípulos de autoridade divina para a expulsão de todo 
tipo de demônio (Lc 9.1), mas os discípulos precisavam de fé em Deus para terem 
êxito nesta missão (M t 17.18-21; Mc 9.25-29). Oração e jejum dos discípulos 
podem ser também um requisito para a expulsão de demônios, como revela o 
último versículo das duas passagens supra mencionados.

H á casos em que há necessidade da fé de outras pessoas para que ocorra a 
libertação de alguém (M c 9.23,24; cf. M c 6.6,7).

Jesus faz um solene alerta àquelas pessoas antes possessas por espíritos ma- 
lignos e que receberam a libertação:

Quando 0 espirito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando 
repouso; e, não 0 achando, diz: Tornarei para minha casa, de onde saí. E, chegando, 
acha-a varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros sete espíritos piores 
do que ele; e, entrando, habitam ali; e 0 último estado desse homem épior do que 
0 primeiro (Lc 11.24-26 cf. Mt 12.43.45).

O  fato de uma pessoa ter sido liberta pelo poder de Deus, de espírito maligno, 
não a torna sempre imune aos ataques de Satanás. O  espírito imundo (demônio) 
tendo sido expulso, fará tudo para retornar à mesma pessoa que antes ele possuía 
(Lc 11.24b,25), mas Ele não poderá retornar, se essa pessoa estiver integralmente 
ocupada pelo Espírito Santo (I  Co 6.19; 2 Co 6.16).

O crente e os demônios. Nenhum crente verdadeiro, em quem habita o Espírito 
Santo, pode ficar endemoninhado. O  Espírito e os demônios nunca poderão 
habitar no mesmo corpo (Jo 14.23; I Co 6 .I9 ;T g  3.11,12).

As Sagradas Escrituras ensinam que um crente fiel, sendo templo de Deus e 
do Espírito Santo não pode ser habitado por demônios:

E  que concórdia há entre Cristo e BelialP Ou que parte tem 0 fiel com 0 infiel?
E  que consenso tem 0 templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois 0 templo do 
Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei e entre eles andarei; eu serei 0 seu 
Deus, e eles serão 0 meu povo (2 Co 6.15,16).

O  nosso ser inteiro, como diz a Escritura é templo do Espírito Santo. Assim 
sendo, o templo do nosso ser não deve admitir ser habitado por admitir ídolos. 
“E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo
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do Deus vivente” (2 Co 6.16). Referimo-nos aqui aos ídolos no coração, dos 
quais falou o profeta Ezequiel (14.3-7) e também o apóstolo João ( I  Jo 5.20).

0  crente vivendo em comunhão com Cristo, recebe dEle poder e autoridade 
sobre os espíritos malignos, mesmo os de maior poder do mal: “Eis que vos dou 
poder para pisar serpentes, e escorpiões, e toda a força do Inimigo, e nada vos 
fará dano algum”. (Lc 10.19).

Uma comparação desta passagem com a de Salmos 91.13 ensina-nos que 
palavras “serpentes” e “escorpiões” referem-se aos mais poderosos e perigosos 
poderes do mal.Tudo isso está sujeito à autoridade de um crente, desde que a sua 
espiritualidade seja genuína e sua vida esteja de acordo com a Palavra de Deus.

C o n c l u s ã o

Anjos de Deus são “espíritos ministradores, enviados para servir a favor 
dos que hão de herdar a salvação” (H b  I . I 4). Estão continuamente conosco, 
guardando-nos, encorajando-nos e ajudando-nos. Agradeçamos a Deus pelo seu 
amor e solicitude, inclusive pelo no ministério dos seus anjos a nosso favor. “Se 
Deus é por nós, quem será contra nós?” (Rm  8.31, 37-39)

Ao estudarmos este assunto das Escrituras, podemos conhecer melhor nosso 
Inimigo, sabermos também dos recursos do arsenal de Deus que estão a nossa 
disposição e que o Deus forte fortalece o seu povo e os livra e os guarda das, e 
nas tribulações.

Não podemos suplantar as distorções sobre a Angelologia fugindo delas; 
a igreja deve conhecer a verdade bíblica sobre este assunto para explorar o 
real valor dos anjos de Deus e sua missão entre nós. Infelizmente, a igreja não 
tem valorizado devidamente a Angelologia. E, pois, muito raro ouvirmos um 
sermão bíblico, não-especulativo, e sim, expositivo, sobre o assunto. E os bons 
livros auxiliares a respeito são poucos. Tudo isso dificulta o estudo e a devida 
compreensão do assunto.

Esperamos que este capítulo sobre o assunto contribua para a continuação do seu 
estudo, resultando em um maior esclarecimento da doutrina em consideração.
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1) Onde podemos encontrar informações sobre os anjos?
2) Qual é o perigo da fascinação pelos anjos?
3) Quem são os anjos?
4) Assinale a alternativa errada:

a) Os saduceus acreditavam em anjos.
b) Os saduceus não acreditavam em anjos.
c) Os saduceus não só acreditavam nos anjos como também na ressurreição.
d') Os saduceus só acreditavam nos anjos, e não na ressurreição.
e) Nenhuma das anteriores.

5) Qual é o título da mais brilhante especulação sobre os anjos já 
escrita, e que é o seu autor?

6) De acordo com Lewis Sperry Chafer, os anjos são mencionados 
mais de cem vezes no Antigo Testamento, e mais de 160, no Novo. 
Cite pelo menos dez passagens de cada Testamento em que os seres 
angelicais aparecem.

7) Quando os anjos foram criados?
8) Quais são as categorias angelicais mencionadas nas Escrituras?
9) O que a Palavra de Deus diz sobre arcanjos? Existe uma classe es- 

pecífica de arcanjos? Quantos arcanjos existem? Qual é o nome de 
cada um deles, segundo as Escrituras?

10) Faça um comentário sobre querubins e serafins. Defina essas duas 
categorias, relacionando as suas possíveis semelhanças e principal- 
mente as suas diferenças.

11) Cite pelo menos três designações específicas dos anjos, incluindo 
para cada uma delas referências bíblicas.

12) A expressão bíblica “anjo do Senhor” refere-se a quem, na maioria 
das suas ocorrências? Explique a sua resposta.

13) Na Bíblia há referências a anjos da guarda? Por quê?
14) Qual é a diferença entre Lúcifer e Satanás?
15) O Diabo é um ser real? Se o é, mencione pelo menos três passagens 

bíblicas que confirmem a sua existência.
16) Qual é a abrangência da atuação de Satanás e seus agentes?
17) Quem são os anjos caídos? Onde e como surgiram?
18) A passagem de Apocalipse 12.4 refere-se ao passado ou ao futuro? Res- 

ponda a pergunta fazendo uma análise desse texto à luz do contexto.
19) Quem são os demônios? Qual é a sua origem?
20) Os demônios podem influenciar nossos pensamentos e emoções? 

Como? Um servo de Deus pode ficar endemonínhado, ou a infíu- 
ência que sofre é tão-somente externa?
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E s c a t o l o g i a  —  a  D o u t r i n a  d a s  Ú l t i m a s

Ch/j *Sanches Zíâ0'uã



omo diria o apóstolo Pedro, Escatologia é um estudo que envolve doutri- 
nas “difíceis de entender” (2 Pe 3.16). Sua correta compreensão —  bem 

como a de todas as matérias teologaís —  só ocorre mediante a priorização do 
que está revelado nas Escrituras, que apresentam a totalidade das informações 
futuríveis essenciais (Ap 22.18,19).

A Escatologia aqui exposta não é especulativa ou teologicocêntrica, e sim 
dogmática e biblicocêntrica. Afinal, renunciar a autoridade bíblica para exercitar o 
raciocínio a bel-prazer, com o intuito de formular teorias quanto ao futuro base- 
adas em passagens interpretadas isoladamente, é o mesmo que “forçar” a Palavra 
de Deus a dizer o que não diz.

Acerca disso Dave H un t discorreu com precisão:

Teríamos de ser corno Deus para que tudo fosse provado e racionalizado para nós. 
Obviamente, não somos como Ele: somosfinitos, eDeus é infinito. Simplesmente não temos 
a capacidade de compreender tudo sobre Deus e seu universo. Portanto, precisamos confiar 
nEle quando nos fala sobre coisas que não podemos compreender de forma plena.1

Conquanto valorizemos até certo ponto algumas teorias extrabíblicas tidas 
como lógicas e consistentes, haja vista decorrerem de exaustivas pesquisas, o
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“estudo das últimas coisas” (Escatologia) só tem relevância escrituristica quan- 
do se harmoniza plenamente com o conteúdo das páginas sagradas. Se isso não 
ocorre, decorre a teologia especulativa, da qual muitos se valem para chegar a 
lugar nenhum.

I n t r o d u ç ã o  à  E s c a t o l o g ia  B íblica

O  profeta Daniel não ousou desvendar por conta própria os mistérios rela- 
tivos ao futuro; antes, confessou: “Eu, pois, ouvi, mas não entendi; por isso, eu 
disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas?” (D n 12.8). As Escrituras não 
foram divinamente produzidas para que cada indivíduo, ao interpretá-las, tire 
as suas próprias conclusões. Elas são a revelação de Deus, e nós devemos nos 
aproximar delas com o objetivo de assimilar as verdades reveladas pelo Senhor 
(Sl 119.105).

Paulo é outro exemplo nesse sentido. Apesar de sua elevada e reconhecida 
erudição, não abria mão das Escrituras:

Porque primeiramente vos entreguei 0 que também recebi: que Cristo morreu por nossos 
pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo 
as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos doze ( l Co 15.3,4).
Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela 
paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança (Rm 15.4).

Mesmo sendo o “doutor dos gentios”, Paulo jamais ousou especular acerca 
do que não lhe fora revelado; antes, admitiu: “agora, conheço em parte, mas, 
então, conhecerei como também sou conhecido” (I  Co 13.12). Que nunca nos 
esqueçamos da “glória que em nós há de ser revelada” (Rm 8.18; I Pe 5.1), pois 
muitas verdades só poderão ser conhecidas no futuro, após o Arrebatamento da 
Igreja ( I  Jo 3.2).

Defnição. Escatologia (gr. eschatos, “último”, “derradeiro”, “final”, “extremo”; 
e logia, “coleta”) é o estudo dos acontecimentos que hão de ocorrer conforme a 
soberana vontade de Deus, “segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, 
nosso Senhor” (E f 3 .11). O  Eterno disse: “não há outro Deus, não há outro 
semelhante a mim; que anuncio o fim desde o princípio e, desde a antigüidade, 
as coisas que ainda não sucederam; que digo: o meu conselho será firme, e farei 
toda a minha vontade” (Is 46.9,IO).2

Em Lucas 21.36 está escrito: “Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que 
possais escapar de todas estas cousas que têm de suceder e estar em pé na pre
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sença do Filho do homem” (ARA). Quando essas coisas acontecerão? A Bíblia 
Sagrada apresenta os detalhes desses acontecimentos? Até que ponto podemos 
entender o desdobramento deles? O  que ocorrerá nos Céus e na Terra? Quem 
participará desses eventos?

Por que Escatologia bíblica? São muitas as perguntas quanto ao futuro, mas não 
podemos perder de vista a base para uma proveitosa análise das últimas coisas: 
não ir além do que está escrito na Bíblia (D t 29.29; I Co 4.6). E isso não tira o brilho 
do estudo escatológico. Embora o ser humano seja obcecado por novidades, os 
subsídios extrabíblicos, como divagações filosóficas, supostas divinas revelações, 
etc., só confundem o estudioso da Bíblia Sagrada.

Hodge afirmou:

E  preciso ter em mente que teologia não éfilosofia. A teologia não pretende descobrir 
a verdade nem conciliar 0 que ensina como verdadeiro com todas as outras verdades.
Seu papel é simplesmente declarar 0 que Deus revelou em sua Palavra, e vindicar 
tais declarações até onde é possível em face dos equívocos e objeções. E  é especialmente 
necessário ter em mente este limitado e humilde ofício da teologiat quando nos 
propomos a falar dos atos e propósitos de Deus:7

A teologia sistemática deve se harmonizar com a teologia bíblica. Tais ma- 
térias não existem para dividir os teólogos. Por isso, ao estudarmos as "coisas 
que devem acontecer” (Ap I . I 9) de modo compendiado e sistemático, nosso 
objetivo é fornecer ao estudioso do assunto uma visão global da Escatologia 
bíblica. Com isso, podemos analisar cada evento, voltando, quando necessário, 
ao estudo panorâmico.

P r in c ip a is  E v e n t o s  E s c a t o l ó g ic o s

Em que ordem as últimas coisas devem acontecer? Apresentamos abaixo 
uma seqüência geral acompanhada de passagens bíblicas, para que, estudando-as, 
tenhamos em mente todo o cenário escatológico. Seria muito útil ao estudioso 
dessas doutrinas examinar com cuidado, em meditação, cada referência mencio- 
nada na relação abaixo.

O Arrebatamento da Igreja. N os ares; antes da Grande Tribulação ( I  Ts 4.16,17; 
I.IO). Esse rapto dos salvos desencadeará uma série de eventos.

O Tribunal de Cristo. Ainda nos ares (Ap 22.12; I Pe 5.4).
A Grande Tribulação. N a Terra, por sete anos (D n 9.25-27); e as Bodas do 

Cordeiro, no Céu (Ap 19.1-9).
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A Vinda de Jesus à Terra. Em poder e glória, para a batalha do Armagedom (Zc 
14.1-4; ]1 3 .2 ; A p  1 6 .1 3 -1 6 ;  1 7 .1 4 ) .

O Fim do Império do Antkristo (Ap 19.19-21).
O Julgamento das Nações (J1 3.12-14; M t 25.31-46).
O Milênio. Após a prisão de Satanás (Ap 20.1-6).
A Revolta do Diabo e seu Julgamento. Após o Milênio, o Inimigo será solto por 

pouco tempo, pois logo ele —  em última instância —  e suas hostes serão julgados 
(Ap 20.7-10; Jo 16.8-11; Rm  16.20).

O Juízo Final (Ap 20 .1 1-I5).
Novos Céus e Nova Terra (Ap 21— 22; 2 Pe 3.7).

A  S e g u n d a  V in d a  d e  C r is t o

Qual o cristão fiel e sincero que não espera com ansiedade a Segunda Vinda? 
Quem ama a Palavra de Deus tem a certeza de que Cristo “aparecerá segunda 
vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação” (H b 9.28). H á inúmeras 
profecias sobre esse acontecimento nas Escrituras, inclusive no Antigo Testamento, 
conquanto, naquele tempo, os israelitas não entendessem que seria necessário o 
Messias vir ao mundo duas vezes.

De acordo com o pastor Antonio Gilberto, “O povo de Israel conheceu 
apenas os rudimentos da revelação divina (H b  6.1); isto é, conheceu apenas a 
cartilha de Deus. Nós, a Igreja de Deus, conhecemos O Livro Completo; isto é, 
a revelação divina completa. Que desculpa temos diante de Deus, agora?”4 
Hoje, podemos compreender verdades que nenhum dos profetas antigos con- 
seguiu assimilar.

Cristo, em sua primeira vinda, resgatou-nos do domínio do pecado (Rm  
6.14), ressuscitou para a nossa justificação (R m  4.25), fundou a sua Igreja 
(M t 16.18) e ascendeu ao Céu (At I .7 -I1 ) . Sabemos —  porque temos a 
Bíblia completa —  que Ele voltará para arrebatar os salvos, nas nuvens (I  Ts
4.16,17); e que, sete anos depois, virá à Terra para instaurar o Milênio (Ap 
19.11,15; 20.1-6). Os israelitas não conseguiam vislumbrar, então, todo esse 
desdobramento.

Ao lermos Isaías 61.1,2, temos a impressão de um único advento messiânico:

O Espírito do Senhor J e o \'á está sobre mim, porque 0 Se x h o r  nu ungiu, para 
pregar boas-novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a 
proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos; a apregoar 0 ano 
aceitável do Se x h o r  e 0 dia da vingança do nosso Deus...
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N o entanto, depois de ler essa passagem até ao ponto que menciona “o ano 
aceitável do Senhor”, Jesus fechou o livro e concluiu: “Hoje se cumpriu a Escri- 
tura que acabais de ouvir” (Lc 4.17-21). Por que Ele não continuou a leitura? 
Porque o dia da vingança refere-se à Segunda Vinda do Messias.

Em Zacarias 9.9,10, este profeta também fala das duas fases da vinda do 
Messias como se fossem uma:

Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó filha de Jerusalém; eis que 0 teu Rei virá 
a tij justo e Salvador; pobre e montado em jumentot sobre um asninho, filho de 
jumenta(v. 9). Έ destruirei os carros de Efraitn e os cavalos de Jerusalém, e 0 arco de 
guerra será destruído; e ele anunciará paz às nações; e 0 seu domínio se estenderá de 
um mar a outro mar e desde 0 rio até às extremidades da terra(v. 10).

O versículo 9 cumpriu-se quando Jesus Cristo andou na Terra (M t 2 I . I - I  I), 
mas o 10 faz parte do seu Segundo Advento.

Por que João Batista —  homem cheio do Espírito Santo desde o ventre 
m aterno (Lc I . I 5) e que testificara do Senhor Jesus com tanta convicção 
(Jo 1.19-31; 3.38) —  mandou perguntar-lhe se Ele era verdadeiramente o Cristo 
(M t 11.1,2)? Para ele, o último representante dos profetas do Antigo Testamento 
(M t I I .  13), a vinda de Cristo à Terra era um único acontecimento. Daí a sua 
expectativa de que o Messias estabelecesse já naqueles dias o seu Reino.

Portanto, a nossa compreensão hoje é bem mais abrangente do que a dos 
crentes do período veterotestamentário. È preciso distinguir os dois momentos 
da vida de Jesus: o Arrebatamento (nos ares), para a Noiva (2 Co II .2 ) , e a 
Vinda em Glória (à Terra), com a Esposa (Ap 19.7).

S i n a is  i n d i c a d o r e s  d o  A r r e b a t a m e n t o

Muitos enganadores e muitos enganados. Ao ser questionado pelos seus discípulos 
sobre o que aconteceria antes da sua vinda e do fim do mundo (M t 24.3), Jesus res- 
pondeu: “Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu 
nome, dizendo: Eu sou o Cristo; e enganarão a muitos” (vv. 4,5). O  vocábulo 
“muitos” merece atenção especial, uma vez que costumamos empregá-lo gene- 
ricamente, para qualquer grupo de pessoas ou coisas. N a  passagem em apreço, 
significa muitos, mesmo!

A cada dia, fica mais difícil contestar ensinamentos falsos porque uma grande 
parte das pessoas já os aceita como verdadeiros. Esse duplo sinal —  aumento 
de enganadores (Mc 13.22; 2 Pe 2.1,2) e proliferação de seguidores do erro,
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inclusive entre os crentes (“amontoarão para si doutores conforme as suas pró- 
prias concupiscências”, 2 Tm 4.3) —  mdica que o Senhor Jesus virá em breve 
buscar a sua Igreja.

Depois do Arrebatamento, entrarão em cena o Anticristo e o Falso Profeta 
(Ap 13). Mas, nesses últimos dias, já há precursores desses líderes do mal: “Fi- 
lhinhos, é já a última hora; e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora 
muitos se têm feito anticristos; por onde conhecemos que é já a última hora”. 
João falou de muitos anticristos e muitos falsos profetas ( I  Jo 4.1); e Pedro, ao 
alertar sobre estes, disse: “E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será 
blasfemado o caminho da verdade” (2 Pe 2.2).'י

Em Mateus 24.11 está escrito: “Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enga- 
narão a muitos” —  “muitos e muitos”, outra vez. De fato, não serão poucos os 
enganadores nos dias que antecederão ao Arrebatamento. A cada dia, aumenta o 
número dos falsos profetas, verdadeiros lobos (At 20.29), que, com a sua aparência 
de piedade (2 Tm  3.5; I Rs 13.15-18) e dizendo que estão a serviço de Deus (Ap 
2.2,20), se passam por ovelhas (M t 7.15) e enganam aos desavisados (E f 4.14).

Guerras e rumores de guerras. As guerras e os constantes rumores de novos conflitos 
também apontam para o retorno de Cristo (M t 24.6,7). Temos presenciado em 
nossos dias o surgimento de revoluções (Lc 21.9, ARA), com motivações cada 
vez mais banais. Flá algum tempo, a publicação de caricaturas do profeta do 
Islã, em jornais europeus, foi o suficiente para promover uma onda de atentados 
contra embaixadas e consulados. N o Irã, como resposta, a imprensa lançou uma 
competição de ofensas a judeus.6

Israelenses (como os israelitas são chamados desde 1948) e palestinos 
continuam sendo o assunto principal das páginas internacionais dos jornais 
do mundo. N o  ano de lançamento da primeira edição desta obra, os Estados 
Unidos —  nação aliada de Israel —  continuam no Iraque, apesar de todos os 
protestos, sobretudo dos muçulmanos. O  Irã parece não temer nada e afronta 
Israel, afirmando, através de seu líder, que o Holocausto é um mito. Tem-se a 
impressão de que todos os conflitos têm algum relacionamento com Israel.

A perseguição aos judeus continuará até ao fim da Grande Tribulação, quando 
os exércitos do Anticristo, na tentativa de aniquilar os judeus, serão vencidos 
pelo Senhor Jesus Cristo (Ap 16.13-16; 19.11-21). A Palavra de Deus diz que 
“Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se comple- 
tem” (Lc 21.24).

E claro que, logo após o Arrebatamento, haverá uma trégua. O  Anticristo 
firmará um pacto de três anos e meio com os judeus, propiciando ao mundo 
uma aparente paz mundial, que sumirá daTerra em pouco tempo. Vemos isso em
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Apocalipse 6.1-4: o cavalo branco —  uma alusão à paz ilusória e temporária que 
começará na Terra, ainda antes do Arrebatamento (I  Ts 5.3), e terá seu apogeu 
quando o Anticristo assumir o controle político do mundo —  será seguido do 
cavalo vermelho, cujo cavaleiro terá a missão de tirar a paz do mundo. A tão 
esperada paz só será viável no Milênio (Ap 20.1-6).

Fomes e epidemias. O  aumento do contingente de miseráveis em todo o mundo é 
um smal claro de que Jesus em breve virá buscar o seu povo (M t 24.7). Calcula- 
se que, a cada ano, no mundo, morram cerca de vinte milhões de pessoas por 
causa da fome. N o  Brasil, estima-se que quase dez milhões de famílias estejam 
passando fome. As grandes vítimas são as crianças; a alimentação inadequada 
retarda seu desenvolvimento físico e mental, além de reduzir a sua resistência às 
doenças. E sabe-se que a destruição protéico-calórica é verificável em milhões 
de crianças latino-americanas.

Jesus mencionou, ao lado da fome, as epidemias ou pestilências (Lc 21 .11), 
enfermidades mortalmente infecciosas que continuarão fazendo vítimas, a despei- 
to dos avanços da medicina. Quando surgiu a penicilina, ainda na primeira metade 
do século passado, pensava-se que as infecções seriam vencidas. N o  entanto, de 
lá para cá, novos vírus surgiram, sobrepujando a capacidade inventiva do homem. 
O  mundo tem sido desafiado por epidemias novas ou pelo recrudescimento de 
antigas, como aids, malária, cólera, tuberculose, dengue, etc.

Infelizmente, quando os cientistas, após anos de pesquisa em laboratório, 
descobrem uma vacina contra algum vírus, inúmeras pessoas já morreram por 
doenças novas. A ciência tem comemorado grandes vitórias no âmbito das pes- 
quisas genéticas. Haja vista as recentes experiências com células-tronco, visando 
ao tratamento de doenças degenerativas, como o câncer. Mas nem esses signifi- 
cativos avanços impedirão que ocorram epidemias em vários lugares como sinal 
da iminente volta do Senhor Jesus.

Terremotos e coisas espantosas. Outro sinal escatológico são os terremotos. Jesus 
vaticinou que eles ocorreriam em vários lugares (M t 24.7) e que seriam grandes 
(Lc 2 1.11). Quem estuda um pouco de geologia sabe que existem áreas de maior 
incidência sísmica. Contudo, nota-se que os abalos têm acontecido até mesmo 
em lugares distantes das regiões onde ocorrem os deslocamentos das placas tec- 
tônicas. Até no Brasil vem ocorrendo pequenos sismos, o que, há algum tempo, 
estava fora de cogitação.

Em Lucas 21.25, Jesus disse: “E haverá... angústia das nações, em perplexi- 
dade pelo bramido do mar e das ondas”. Essa passagem alude ao fim Grande 
Tribulação, quando Jesus aparecerá com poder e grande glória (v.27). Nesse 
caso, o terremoto no fundo do mar, ocorrido em 26 de dezembro de 2004, na
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Indonésia, foi mais do que um sinal da Segunda Vinda. Sem dúvidas, aquele 
tsunami foi uma amostra do que acontecerá na Terra quando Deus julgar a Besta 
e seus adoradores (Ap 6.12; 8.5; I I . 13.19; 16.18 :.

Juntamente com terremotos, fomes e pestilências, Jesus vaticinou que haverá, 
nesses últimos dias, coisas espantosas (Lc 21.11(. O  Senhor, aqui, parece ter 
usado o mesmo recurso empregado em relação às obras da carne. Como a lista 
era longa, o apóstolo Paulo abreviou-a, dizendo: “e coisas semelhantes a estas” 
(G1 5.21). Ao mencionar coisas espantosas sem especificá-las, Jesus pode ter 
feito uma referência a quedas de meteoros, furacões, tufões, tornados, erupções 
vulcânicas e acontecimentos terríveis semelhantes a estes.

Perseguições. Muitos crentes não se conformam em ser rejeitados pelo mundo; 
querem ser bem tratados. E claro que, como cidadãos, temos direitos e deveres. E 
devemos, sim, reivindicar aquilo que a lei nos garante. Não obstante, Jesus disse: 
“Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. Sereis 
odiados de todas as nações por causa do meu nome” (M t 24.9).

O  Senhor deixou claro que o ódio contra os seus servos se daria por causa 
do seu nome. Em outras palavras, os crentes perseguidos não são os que estão 
acomodados, buscando prosperidade material. Tal acossamento está relacionado 
aos crentes praticantes, que vivem e pregam o evangelho, e não com os nominais 
(M c 13.10,11).

Não podemos ignorar o que está escrito em Mateus 5.11,12: “bem-aventura- 
dos sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o 
mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso 
galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós”. 
N ão é normal sermos bem tratados neste mundo, a menos que nos conformemos 
com ele (Rm  12.1,2), abraçando o pensamento ecumênico.8

Essa perseguição pode ocorrer também entre os familiares: “E até pelos pais, e 
irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues; e matarão alguns de vós” (Lc 21.16). 
Quando alguém se converte de verdade, as potestades do mal se enfurecem. O  
Inimigo sabe que um crente de vida ativa é uma ameaça para o domínio das trevas 
e se vale de todos os meios para tentar levá-lo ao fracasso. Por isso, muitos não 
estão dispostos a ter uma vida cristã atuante (cf. M t 10.32-39).

Escândalo, traição e ódio. Jesus disse: “Nesse tempo, muitos hão de se escandali- 
zar, trair e odiar uns aos outros” (M t 24.10, ARA). A expressão “nesse tem po” 
foi empregada depois de Ele ter mencionado falsos cristos, guerras e rumores 
de guerras, fomes, pestes, terremotos e perseguições (vv.5-9). Isso mostra que 
muitos —  “muitos”, outra vez! — , nesses últimos tempos, mesmo diante de tão 
claros sinais da parte do Senhor, continuarão seguindo ao engano.
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A palavra “escândalo” significa “fato ou acontecimento que contraria e ofende 
sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas; 
indignação, perplexidade ou sentimento de revolta provocados por ato que viola 
convenções morais e regras de decoro”.9

Mas, ao lado do escândalo, está a traição generalizada: “trair-se-ão uns aos 
outros”. Isso denota que a traição se torna, a cada dia, um sentimento presente no 
casamento, na sociedade, entre os que se dizem amigos, etc. O  pensamento de que 
é preciso “puxar o tapete” de alguém visando projeção e crescimento costuma ser 
comum nas empresas. A Palavra de Deus diz: “os homens maus e enganadores irão 
de mal para pior, enganando e sendo enganados” (2 T m  3.13), enfatizando que o 
sinal em apreço continuará se intensificando até ao Arrebatamento.

Jesus também falou de ódio generalizado: “uns aos outros se aborrecerão”. E 
o sentido de odiar ou aborrecer aqui é alimentar sentimentos maldosos e injusti- 
ficáveis para com o próximo. Faz-se necessário observar a advertência da Palavra 
de Deus, em I João 3.15, a fim de que tal sentimento não encontre lugar em 
nós: “Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum 
homicida tem permanente nele a vida eterna”.

Iniqüidade e esfriamento do amor. Em Mateus 24.12, Jesus mencionou mais dois 
alarmantes sinais, um decorrente do outro: “E, por se multiplicar a iniqüidade, 
o amor de muitos se esfriará”. E o que assusta, neste duplo sinal, é mais uma vez 
a palavra “muitos”, cujo significado é “quase todos”.10

N ão foi por acaso que Jesus ensinou: “Entrai pela porta estreita, porque 
larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os 
que entram por ela” (M t 7.13). A cada dia, a aceitação da verdade da Palavra de 
Deus torna-se mais difícil. Doutrinas que outrora, ao serem ensinadas, geravam 
temor, têm levado muitos crentes a fazerem questionamentos.

Vemos que os mensageiros conservadores —  mas conservadores do ponto 
de vista bíblico (2 Tm 1.13,14) —  são vistos por muitos como extremistas, 
descontextualizados ou politicamente incorretos. Isso, com certeza, é reflexo 
do dúplice sinal em questão. O  amor ao mundo faz-nos perder o amor a Deus 
(Tg 4.4; I Jo 2.15-17). E muitos líderes, à semelhança de Demas (2 T m  4.10), 
perderão a visão espiritual, nesses últimos dias.

Os cultos, que deveriam ter como objetivos o louvor a Deus e a exposição da 
Palavra (I  Co 14.27), se transformarão —  como já vem ocorrendo —  em progra- 
mas de auditório, shows, com muito entretenimento e pouco ou nenhum quebranta- 
mento de espírito na presença do Senhor. Esse sinal indica que, nos últimos dias, o 
mundo se tomará tão religioso, e a igreja —  quer dizer, uma boa parte dela —  tão 
mundana, que não se saberá onde começa um e termina o outro.



T e o l o g ia  S i s t e m á t i c a  P e n t e c o s t a l4 9 4

Sabendo que tudo isso aconteceria, Jesus alertou: “Vigiai, pois, a todo tem- 
po, orando, para que possais escapar...” (Lc 21.36, ARA) E, como escapar? O 
caminho é dar ouvidos à Palavra de Deus e se arrepender, a fim de que o nosso 
amor não se esfrie (Ap 2.4,5).

Dias de Noé. Outro sinal da vinda de Jesus é a similaridade dos últimos dias 
com os de Noé, caracterizados por, pelo menos, três coisas: materialismo, in- 
diferença e violência. Não é o que vemos hoje, em grande escala? Os homens 
estão cada vez mais materialistas. Como vivem fazendo planos para aumentar o 
seu patrimônio (Lc 12.16-20), não conseguem pensar nas “coisas de cima” (Cl 
3.1,2), relativas ao Reino de Deus (Lc 12.31). A Palavra do Senhor assevera que 
devemos nos guardar da idolátnca avareza (E f 5.5; I Tm 6.10).

O  materialismo torna as pessoas indiferentes ao Criador. Os antediluvianos 
só pensavam em seu bem-estar; sentiam-se seguros. E é assim que muitos, em 
nossos dias, estão se comportando. Mas a indiferença e a aparente segurança nada 
representaram diante do juízo divino: “comiam, bebiam, casavam e davam-se 
em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até 
que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do 
H om em ” (M t 24.38,39).

Além de indiferentes e materialistas, os antediluvianos eram violentos (Gn 
6 .I I - I3 ) .  O  mundo nunca esteve tão cheio de violência como hoje! Países 
europeus que se gabavam de sua “superioridade” em relação aos países subde- 
senvolvidos em matéria de segurança e respeito ao ser humano enfrentam agora 
grandes dificuldades. Nos Estados Unidos, crimes bárbaros têm sido cometidos 
por jovens de famílias aparentemente bem estruturadas.

A violência, no Brasil, está banalizada; os aparecimentos de baleias encalhadas 
em praias do Rio de Janeiro ou de um pingüins trazidos pelas ondas do mar 
chamam mais atenção que assassinatos. O  que é isso? Como diz a Palavra de 
Deus: “Perto está o Senhor” (Fp 4.5).11

Dias de Ló. Antigamente, o comportamento libertino era uma exceção; a cada 
dia, torna-se uma regra. Muitas mulheres, em busca da “libertação”, resolveram 
se entregar aos seus próprios desejos carnais (Rm  1.26). Relacionam-se com 
pessoas que estão vendo pela primeira vez! Os homens, além dos pecados morais 
tidos como comuns, “se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, 
varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa 
que convinha ao seu erro” (v.27).

Esse deprimente quadro se constitui em mais um sinal indicador do Arrebata- 
mento, pois Jesus disse: “Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de 
Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia
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em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos” 
(Lc 17.28,29). As pessoas, naquele tempo, além de materialistas e indiferentes, 
eram imorais e amantes do prazer ilícito, antinatural (Gn 19.1-9). E, por isso, 
Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra (vv.24,25).

Falta de fé. Em Lucas 18.8 está escrito: “Quando, porém, vier o Filho do Fio- 
mem, porventura, achará fé na terra?” Alguém poderá concluir: “Bem, a julgar 
pelo grande movimento da fé de nossos dias, o Arrebatamento ainda demorará 
a acontecer”. Entretanto, a fé da qual falou o Senhor não é aquela usada em 
benefício próprio. Antes, implica confiança, fidedignidade, fidelidade e lealdade, 
nesses tempos que antecedem o Arrebatamento.12

Nos últimos dias, haverá muitos falsos mestres (2 T m  4.3), e inúmeras pes- 
soas se desviarão da fé genuína, cujo objetivo não se restringe ao recebimento de 
bênçãos para esta vida. Ter fé implica possuir fidelidade e confiança inabaláveis 
em Deus, haja o que houver (H b I I .I ;  Fp 4.10-13). Esta virtude faz-nos ter a 
certeza de que pertencemos ao Senhor, ainda que venhamos a sofrer e a morrer 
(Rm  8.38,39; At 14.22).

Ananias, Misael e Azarias demonstraram ter essa confiança ante a ameaça de 
Nabucodonosor: “Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode 
livrar; ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica 
sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de 
ouro que levantaste” (D n 3.17,18). Eles estavam convictos de que Deus poderia 
livrá-los, e ao mesmo tempo preparados para morrer, se fosse necessário; porém 
jamais, em hipótese alguma, adorariam falsos deuses, mesmo que Deus não os 
livrasse da morte.

Infelizmente, no tempo do fim, proliferará a falsa fé, egocêntrica —  a fé na 
fé. Muitos agirão como se Deus tivesse de responder “sim” a todos os seus pe- 
didos. A Palavra de Deus ensina-nos a ter uma confiança inabalável (M q 7.1-7; 
Jó 42.2), para que, até à nossa reunião com Ele, não nos movamos facilmente de 
nosso entendimento, combatendo o bom combate até ao fim (2T s 2.1,2; 2 T m  
4.7,8). E este tipo de fé será uma raridade quando o Senhor voltar.

Grandes sinais do céu. Jesus profetizou que haveria grandes sinais do céu, isto 
é, provenientes do céu (Lc 21. I I ) .  Não se trata de eclipses ou passagens de co- 
metas (conquanto esses sejam eventos raros), mas de “grandes sinais”. Alguns 
teólogos encontram nessa passagem respostas para fenômenos que transcendem 
à compreensão da ciência, como o aparecimento no espaço de objetos voadores 
não-identificados.

Muitos dos supostos discos voadores não passam de aviões, balões meteo- 
rológicos de grande altitude, planetas; fenômenos estratosféricos causados por



inversões de temperatura, etc. H á sim alguns objetos voadores para os quais a 
ciência não tem explicação. Talvez sejam parte dos “sinais do céu” preditos por 
Jesus, em Lucas 21 .I I .  Mas não devemos especular sobre coisas incertas, tam- 
pouco nos atemorizarmos por causa delas (Jr 10.2).

Multiplicação da ciência. Em Daniel 12.4, o termo “muitos”, referente a sinais 
precursores da vmda de Jesus, ocorre de novo: “muitos correrão de uma parte 
para outra, e a ciência se multiplicará”. Há, nessa última hora, uma corrida de- 
sesperada em busca de respostas cientificas. Não obstante, mesmo com toda a 
evolução da ciência e da tecnologia, só a Palavra de Deus tem a resposta para as 
principais indagações da humanidade (I  Co 2.14,15; I Tm 6.20).

N a  tentativa de encontrar respostas para os mistérios que só podem ser 
desvendados pelo estudo das Escrituras, mediante a revelação do Espírito, os 
homens têm investido quantias exorbitantes! E até hoje os pesquisadores não 
conseguiram responder cientificamente a perguntas como: “Quem somos:”, “De 
onde viemos?” e “Para onde vamos?” Não chegam às respostas, porém fazem des- 
cobertas impressionantes, que comprovam a veracidade da profecia de Daniel.

O  governo norte-americano investe milhões de dólares em pesquisas espaciais. 
Com quais propósitos? Entender a complexidade do Universo e tentar descobrir 
a existência de seres mais evoluídos em outros planetas. Não tem havido êxito 
concreto nessa busca exobiológica,13 mas os investimentos “astronômicos” têm 
contribuído sobremaneira para o desenvolvimento da tecnologia14, beneficiando, 
assim, o único planeta habitado, a Terra.13

Nesses dias que antecedem ao Arrebatamento, os homens continuarão 
correndo de um lado para o outro, em busca de novas descobertas, e a ciência 
continuará a se multiplicar, para espanto de muitos. N ão devemos ficar preocu- 
pados com avanços e descobertas nos campos da astronomia, da paleontologia, 
da biologia —  como a clonagem, as pesquisas com células-tronco, etc. Tudo isso 
é um claro sinal de que perto está o Senhor.

Apostasia. A apostasia também está associada aos últimos dias (2 Ts 2.3; I 
Tm  4.1). E, da forma como é mencionada, só pode ocorrer entre os crentes em 
Jesus, pois as pessoas do mundo não têm de que apostatar. Este verbo denota 
abandono consciente da verdade, para seguir à mentira.

A Palavra de Deus, em 2 Timóteo 4.3,4, de modo profético, mostra como 
esse pecado ocorre nesse tempo do fim:

Porque virá tempo em que não sojrerão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos 
ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências; e 
desviarão os ouvidos da verdade; voltando às fábulas.
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Não podemos confundir apostasia com desvios doutrinários ou compor- 
tamentais isolados, pois o apóstata dá as costas convicta e conscientemente à fé 
e à verdade de Deus. Depois de resgatado do poder do pecado, o apóstata nega 
o Redentor, trazendo sobre si mesmo repentina perdição (2 Pe 2.1). Ele deixa-se 
envolver de novo pelas corrupções do mundo, permitindo que seu último estado 
se torne pior que o primeiro (v.20).

O  apóstolo Pedro assim resume o estado de quem apóstata: “Porque melhor 
lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem- 
se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que 
por um verdadeiro provérbio se diz: O  cão voltou ao seu próprio vômito; a 
porca lavada, ao espojadouro de lama” (2 Pe 2.21,22). Portanto, o pecado do 
apóstata é maior que do incrédulo. O  que ele outrora praticava, nos tempos da 
ignorância (At 17.30), por andar segundo o curso deste mundo (E f 2.2), agora 
fá-lo conscientemente.

Escarnecedores. Sempre houve escarnecedores (Sl I . I ;  Is 28.14; S f  2.8), 
inclusive no tempo em que Jesus andou na Terra (M t 20.19; 27.29,41). Mas 
a proliferação deles é um claro sinal da iminência do Arrebatamento: “nos 
últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concu- 
piscências e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que 
os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da 
criação” (2 Pe 3.3,4).

Em Judas w. 18,19 são mencionadas três características desses escarnecedores:

1) Andam segundo as suas ímpias concupiscências.
2) Causam divisões.
3) Não têm o Espírito Santo.

A Palavra de Senhor afirma que “nos últimos dias” haveria homens bias- 
femos (2 T m  3.1,2). E blasfemar significa adotar uma linguagem difamatória, 
zombeteira, escarnecedora e maligna acerca da Majestade Divina. Como Deus 
não se deixa escarnecer (G1 6.7), julgará com eqüidade os que “pisam ” o 
Filho de Deus e têm por profano o sangue do testamento, fazendo agravo 
ao Espírito da graça (H b  10.29; M t 12.31,32).

Tempos perigosos (2 T m  3.1, gr.). Os dias que antecedem a Segunda Vinda são 
realmente trabalhosos, difíceis, perigosos; o espírito do Anticristo já está no 
mundo (I Jo 4.3). N a Palavra de Deus, em 2Tim óteo 3.1-5, ARA, há uma longa 
lista com dezoito características anticristãs dos homens maus desses últimos 
tempos, as quais apresentamos abaixo, em três grupos de seis.
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Primeiro grupo —  os que desprezam a Deus e a família:

1) Blasfemadores; zombam de Deus, de sua Palavra, da obra expiatória de 
Cristo e de tudo o que é sagrado.

2) Irreverentes; profanos; sem respeito pelas coisas sagradas.
3) Sem domínio de si; incontinentes, desequilibrados; insaciáveis quanto ao

4) Atrevidos; obstinados; insistem em pecar, mesmo depois de serem ad- 
vertidos.

5) Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus; dizem-se amigos de Deus,
mas é só “aparência de piedade”; são, na verdade, inimigos do Senhor 
(Tg 4.4). P P

6) Desobedientes aos pais; desonram e amaldiçoam pai e mãe (E f 6.1-3; 
Pv 20.20).

Segundo grupo —  os que amam a si mesmos:

1) Egoístas; idolatram-se; só pensam em seus próprios interesses.
2) Avarentos; fazem o que for preciso para ter dinheiro; também são 

idólatras (E f  5.5).
3) Jactanciosos; presunçosos, orgulhosos; gostam de se vangloriar.
4) Arrogantes; pensam que não precisam de ninguém.
5) Enfatuados; cheios de si; egocêntricos.
6) Ingratos; incapazes de dizer um simples “obrigado”.

Terceiro grupo —  os que odeiam o próximo:

1) Cruéis; matam, seqüestram, estupram, torturam, roubam, por puro 
prazer.

2) Inimigos do bem; pessoas sem amor para com os bons; não conseguem 
amar nem aqueles que só lhes fazem o bem.

3) Traidores; fingem-se de amigos, contudo agem como uma serpente ou 
um cão que se volta contra o dono.

4) Desafeiçoados; sem afeto natural; não têm sequer aquela afeição inata, 
que todo ser humano deveria possuir, naturalmente.

5) Implacáveis; irreconciliáveis; incapazes de perdoar; sedentos por 
vingança.

6) Caluniadores; inventam males para prejudicar o próximo.
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O povo de Israel. A existência do povo israelita é um grande sinal indicador 
da Segunda V inda de Cristo. Séculos vêm e vão, povos florescem, alcançam 
seu apogeu, envelhecem e desaparecem. Mas Israel, ao longo desses quase 
seis mil anos, não foi atingido pela lei da m ortalidade e desaparecimento 
dos povos.

A partir do ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, os 
judeus ficaram privados de seu terrtório, vindo a sofrer terríveis persegui- 
ções. N a  Idade Média, foram queimados aos milhares em praça pública 
pela Igreja Romana, sob o domínio do inquisidor Torquem ada. E, durante 
a II Guerra M undial (1939-1945), mais de seis milhões foram brutalmente 
assassinados.

Depois de ter sido espalhado entre as nações, por desobediência (D t
4.23-28,63,64; Lc 21.24), Israel foi estabelecido como Estado, em 14 de maio 
de 1948. O  mesmo Deus que dispensou os israelitas havia feito uma promessa 
de ajuntá-los em sua terra (D t 4.30; 30.1-6; Ez 11.17-36; 37.21); e isso vem 
se cumprindo desde o fim da primeira metade do século XX.

Apenas 24 horas após a proclamação do Estado de Israel, os exércitos de 
Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque invadiram o país, dando início à Guerra 
da Independência. Recém-formadas e pobremente equipadas, as Forças de 
Defesa de Israel (FD I) conquistaram uma expressiva vitória depois de quinze 
meses de combate.

Terminada essa primeira guerra, os israelenses concentraram seus esforços 
na construção do Estado. David Ben Gurion foi eleito primeiro-ministro, e 
Chaim Weizmann, presidente. Ainda em 1949, Israel se tornou membro das 
Nações Unidas, aumentando a fúria de seus inimigos, que não reconheciam 
o Estado de Israel.

Em 1956, sofrendo ameaças de Egito, Síria e Jordânia, Israel tomou a Faixa 
de Gaza e a Península do Sinai. Neste mesmo ano, de comum acordo com a 
ONU, Israel começou a devolver as terras conquistadas. Esta atitude lhe pro- 
porcionou algumas vantagens, como: a liberdade para navegar no Golfo de Eilat 
e a permissão para importar petróleo do Golfo Pérsico.

Quando a paz parecia consolidada, irrompeu, em 1967, a Guerra dos Seis 
Dias. O  Egito novamente, deslocando um grande número de tropas para o deserto 
do Sinai, ordenou que as forças de manutenção de paz da O N U  se retirassem 
da área. Entretanto, mesmo com a ajuda militar de Jordânia e Síria, os egípcios 
sofreram outra humilhante derrota.

Invocando o seu direito de defesa, Israel desencadeou um ataque preventivo 
contra o Egito, no sul, seguido por um contra-ataque à Jordânia, no leste. Ex
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pulsou, ainda, as forças sírias entrincheiradas no PJanaJto de GoJan, ao norte. 
E, em apenas 6 dias, Israel conquistou a Judéia, a Samaria, Gaza, a Península do 
Sinai e o Planalto de Golan.

Em 1973, depois de anos de relativa calma, ocorreu a Guerra de Yom K1- 
pur (Dia da Expiação, o dia mais sagrado do calendário judaico' . Egito e Síria 
atacaram Israel, dessa vez de surpresa. O  exército egípcio atravessou o Canal de 
Suez, e as tropas sírias invadiram o Planalto de Golan.

Em três semanas, Israel repeliu os ataques de forma milagrosa. Havia, nas 
Colinas de Golan, 180 tanques israelenses para enfrentar 1.400 tanques sírios! 
N o  Canal de Suez, havia quinhentos israelenses para enfrentar 80.000 egípcios! 
Mesmo assim, em dois dias, Israel mobilizou seus reservistas e conseguiu fazer 
retroceder seus adversários, penetrando no território inimigo. Não fosse a mter- 
venção da ON U , o Egito teria uma derrota arrasadora.

Depois dessa guerra, a economia israelense cresceu expressivamente. Os 
investimentos estrangeiros aumentaram, e, em 1975, Israel se tornou membro 
associado do Mercado Comum Europeu. Ademais, o turismo se tornou uma 
das principais fontes de renda do país.

Hoje, há ainda uma permanente ameaça: os palestinos (povos árabes que 
formavam a população nativa da Palestina antes de 1948). Estes, depois de serem 
expulsos da Jordânia, em 1970, perpetraram repetidas ações terroristas contra 
as cidades e colônias agrícolas israelenses, causando danos físicos e materiais. 
Atualmente, Israel e ANP (Autoridade Nacional Palestina) vêm tentando um 
acordo de paz.

A verdade é que Deus no princípio estendeu sua mão providente e protetora 
sobre o povo de Israel. Ao chamar Abraão, pai do povo israelita, Deus lhe disse: 
“em ti serão benditas todas as famílias da terra” (Gn 12.3).

Mas Israel não foi fiel ao Senhor e trouxe sobre si duras conseqüências (Rm II) . 
Neste capítulo, a Palavra de Deus afirma que “o endurecimento veio em parte sobre 
Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado” (v.25). O  tempo da plenitude 
gentílica está chegando. A figueira (Israel) começou a florescer, e este é um dos 
principais sinais da Segunda Vinda de Cristo: “Olhai para a figueira (...) Quando 
já têm rebentado, vós sabeis (...) que perto está o verão” (Lc 21.29,30).16

Diante de tantos sinais escatológicos, reflitamos acerca do que Jesus disse, 
em Mateus 24.33-35:

... quando virdes estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos 
digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a 
terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
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O  A r r e b a t a m e n t o  d a  I g r e ja

A Segunda Vinda abrangerá um período de sete anos, compreendendo três 
grupos de povos —  os judeus, os gentios e a Igreja de Cristo (I  Co 10.32). 
Para os judeus, o Senhor virá como o Libertador, o Messias, a fim de implantar 
o Milênio. Para os gentios, como Juiz. Para a Igreja, como seu Noivo, no Arre- 
batamento, e a levará para o Céu.

Conquanto seja inútil tentar estabelecer uma data para o Arrebatamento, a 
cada dia surgem mais especulações sobre o assunto. H á teólogos que se arriscam 
nesse terreno movediço, talvez para demonstrar a sua habilidade em fazer cálculos 
mirabolantes. Isso é um desperdício de tempo! Jesus foi categórico: “daquele 
Dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente 
meu Pai” (M t 24.36).

Jesus sabe quando voltará? Ao se fazer homem, o Senhor Jesus aniquilou-se (esva- 
ziou-se) a si mesmo; e, conquanto não tenha deixado de ser Deus (I  T m  3.16; Cl 
2.9), abriu mão de parte de seus atributos divinos e da glória que desfrutava junto 
ao Pai (Jo I . I 4; 2 Co 8.9; Fp 2.5-8). N a Terra, o Homem-Deus sujeitou-se tem- 
porariamente às limitações humanas (H b 2.14). E foi nessa condição temporária 
que Ele declarou não saber quando se daria o Arrebatamento (cf. Jo 14.28).

Com a vitória cabal alcançada na cruz (Jo 19.30) e a sua transcendental res- 
surreição, Jesus reassumiu a mdizível glória que tinha antes de o mundo existir 
(Jo 17.5). Não foi por acaso que declarou: “Ê-me dado todo o poder no céu 
e na terra” (M t 28.18), pois de fato Ele é o Todo-Poderoso (Ap 1.8). Não há 
razão para acreditarmos que Ele tenha deixado de saber definitivamente o dia do 
Arrebatamento. Em Apocalipse, as suas convictas palavras mdicam o seu pleno 
conhecimento sobre o assunto: “venho sem demora”; “presto venho”; “cedo 
venho” (Ap 3 .11; 22.7,12).

Quanto a nós, além de não sabermos quando Jesus voltará, é-nos totalmente 
vedado fazer especulações (At 1.7; I Ts 5.1). Acerca do Arrebatamento, o Senhor 
disse: “Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora” (M t 25.13). Estejamos, 
pois, preparados para aquele grande acontecimento (2 Tm 4.8).

Quando será 0 Arrebatamento? Embora não sejamos capazes de determinar uma 
data, a esperança de que veremos Jesus antes de morrermos deve estar bem viva 
(T t 2.13). Somente os escarnecedores agem como se Jesus fosse demorar muito 
a voltar (2 Pe 3.3). O  crente fiel sabe que o Arrebatamento pode acontecer a 
qualquer momento! Afinal, por que a Palavra de Deus enfatiza os sinais desse 
acontecimento? Para nos manter vigilantes e cheios de esperança (M t 24.42).

Jesus prometeu que voltará (Jo 14.3; Ap 22.20), e os anjos corroboraram as suas
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palavras (At I.9-I I). Os profetas dos tempos do Antigo Testamento também anun- 
ciaram a Segunda Vinda, mesmo não tendo a devida compreensão acerca dela (Dn 
7.13; Zc 14.4; Ml 3.2; etc.). E os escritores do Novo Testamento fizeram o mesmo: 
Paulo (I Co I5.5I,52);T1ago (5.8); Pedro (2Pe 3.10); João (I Jo 2.28; 3.1-3); Judas 
(v. 14); e o desconhecido autor de Hebreus (9.28). Ademais, o testemunho da Ceia 
do Senhor, por Ele ordenada, é mais uma evidência de sua volta (I Co 11.26).1

Pregue-se ou não acerca da Segunda Vinda, os sinais proferidos por Jesus e os 
apóstolos continuarão ocorrendo até ao Arrebatamento, cada vez mais intensos, 
numa demonstração de que as palavras do Senhor não passarão (Mc 13.31). Não 
podemos estar desapercebidos, pois “fiel é o que prometeu” (H b 10.23,37). E 
o fato de não sabermos quando Ele voltará (M t 24.42-44) deve estimular-nos 
à vigilância (M t 2 5 .I -I3 ) .

As DUAS RESSURREIÇÕES

Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, incor- 
ruptíveis. Em seguida, os salvos vivos serão transformados. Juntos, subirão ao 
encontro do Senhor, nos ares ( I  Ts 4.16,17; I Co 15.51,52). Apenas “os que 
morreram em Cristo” ressuscitarão antes do Arrebatamento; os que não morre- 
rem “em Cristo” farão parte de uma “segunda ressurreição”, que se dará antes 
do Juízo Final.

Os pós-milenaristas afirmam que a expressão bíblica “primeira ressurreição” 
(Ap 20.5,6) é simbólica e alude a uma ressurreição espiritual. Segundo o pensa- 
mento desses teólogos, Jesus teria previsto uma única ressurreição do corpo, para 
justos e injustos.18 De fato, o novo nascimento é comparado a uma ressurreição: 
os salvos morrem para o pecado e ressurgem para uma nova vida (Rm  6.8-12). 
N o  entanto, além da ressurreição simbólica e espiritual, ocorrerão duas outras 
reais: a da vida e a da condenação.

Em I Coríntios 15.53, está escrito: “Porque convém que isto L corpo] que é 
corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto [corpo] que é mortal se revista 
da imortalidade”. Ao dizer essas palavras, Paulo —  que já havia ressuscitado, espi- 
ritualmente, com Cristo (Cl 3.1,2) —  enfatizou a esperança que tinha em “outra 
ressurreição” (Fp 3.11), que chamou de redenção do nosso corpo (Rm 8.23).

A primeira ressurreição. E a da vida (Jo 5.29a) e contempla:

1) Cristo, as primícias dos que dormem (I  Co 15.20,23a).
2) Os santos que saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Cristo (M t 

27.52,53). “O significado deste evento é o prenúncio profético de que a morte
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e a ressurreição de Cristo garantem a nossa ressurreição gloriosa na sua vinda. A 
ressurreição de Cristo foi a derrota da m orte”.19

3) Os que são de Cristo, no momento do Arrebatamento ( I  Co 15.23b;
I Ts 4.16).

4) As duas testemunhas, durante a Grande Tribulação (Ap I I . I  I ).
5) Os mártires da Grande Tribulação, que ressuscitarão antes do Milênio (Ap

20.4-6). Este texto diz: “Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele 
que tem parte na primeira ressurreição”. Observe: “primeira”, e não “única”.

A expressão “ressurreição dos [dentre os] m ortos” (gr. ek ton nekron), contida 
em Lucas 20.35 e Filipenses 3 .11, denota que, no Arrebatamento da Igreja, 
os salvos em Cristo ressuscitarão “dentre todos” os mortos. O u seja, os justos 
farão parte da “primeira ressurreição”, reservada tão-somente a eles, enquanto 
os ímpios não reviverão.

A segunda ressurreição. Segundo a Palavra de Deus, as ressurreições de salvos 
e perdidos ocorrerão em ocasiões bem diferentes, embora sejam mencionadas 
juntamente em algumas passagens (D n 12.2; Jo 5.28,29). O  texto de Apocalipse
20.4-6 é suficientemente claro acerca dessas duas ressurreições, separadas por 
um espaço de mil anos:

E  vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra 
de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem> e não receberam 0 sinal na 
testa nem na mão; e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas os outros 
mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram... Bem-aventurado e santo 
aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda 
morte; mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eh mil anos.

Portanto, a “segunda ressurreição” é a da condenação (Jo 5.29b) e ocorrerá 
depois do Milênio e antes do Juízo Final. Os mortos que “não reviveram, até 
que os mil anos se acabaram” (Ap 20.5) ressuscitarão para o julgamento do 
Trono Branco: “E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o inferno 
deram os mortos que neles havia; e foram julgados cada um segundo as suas 
obras” (Ap 20.13).

O  ESTADO INTERMEDIÁRIO

Em I Tessalonicenses 3.13 está escrito: “que sejaís irrepreensíveis em san- 
tidade diante de nosso Deus e Pai, na vmda de nosso Senhor Jesus Cristo, com
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todos os seus santos”. Essa passagem mostra que os santos de todas as épocas 
virão com Cristo, no Arrebatamento. Em outras palavras, o espírito e a alma (ou 
espírito+alma) deles se juntarão aos seus corpos, na Terra, para a ressurreição, 
num abrir e fechar de olhos (I  Co 15.50-52).

O  espírito e a alma dos mortos encontram-se hoje em um lugar interme- 
diário aguardando a ressurreição; isso, separadamente, conforme a condição da 
pessoa, salva ou perdida, consoante a explanação a seguir. Todas as pessoas, ao 
morrerem, salvas ou perdidas, ficam sob o controle de Deus (Ec 12.7; M t 10.28; 
Lc 23.46). Os salvos são levados ao Paraíso, no Céu (Fp 1.23; 2 Co 5.8; I Pe
3.22). E os ímpios vão para o ITades (hb. sheol), um lugar de tormentos (E f
4.8-10; Sl 139.8; Pv 15.24).

Os mortos em Cristo estão em um estado intermediário, ou já estão no Céu? Jesus ao 
referir-se ao Céu, em João 14,3, suas palavras “casa”, “moradas” e “lugar”, 
são todas distintas no original. O  Céu é inescrutável e inefável para a mente 
humana na sua atual dimensão terrena, estrata, limitada, afetada, etc. Apesar 
de se encontrarem na presença de Deus, os salvos ainda não foram transfor- 
mados; isso só acontecerá na ressurreição ( I  Co 15.51). Seu estado é similar 
ao daqueles mártires que morrerão na Grande Tribulação (Ap 6 .9 -I I ) .  Esta 
passagem e a de Lucas 16.25 indicam que, no Paraíso, os salvos são conso- 
lados, repousam, estão conscientes e se lembram do que aconteceu na Terra 
(Ap 14.13). Contudo, após o Arrebatamento, estarão —  no sentido pleno
—  “sempre com o Senhor” ( I  Ts 4.17).

Nos tempos do Antigo Testamento, Paraíso e Hades ficavam na mesma 
região; eram separados por um abismo intransponível (Lc 16.19-31). Quando 
Jesus morreu, desceu em espírito a essa região e transportou de lá os salvos para o 
terceiro Céu —  para entender essa transição claramente, faz-se necessário estudar 
Mateus 16.18, Lucas 23.43, Efésios 4.8,9 e 2 Coríntios 12.1-4, nessa ordem. 
Quanto aos ímpios, permanecem no Hades (uma espécie de ante-sala do Inferno), 
que não deixa de ser “um inferno”, um lugar de tormentos (Lc 16.23).

O Inferno fnal ainda está vazio? Sim! Embora em algumas passagens o vocábulo 
grego hades tenha sido traduzido por “inferno”, os estudiosos da Bíblia não devem 
se confundir, julgando que Hades e Inferno sejam o mesmo lugar.

O  Inferno, mesmo, é chamado de Lago de Fogo (gr. limnem tou puros), em 
Apocalipse 20 .14 ,15; de “fogo eterno” (gr. pur to aionion) e de “tormento eterno” 
(gr. kolasin aionion), em Mateus 25.41,46; e de Geena, em Mateus 5.22 e Lucas 
I2.5.20 Acerca deste lugar, Jesus disse: “E não temais os que matam o corpo e 
não podem matar a alma; temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno 
\jeenna\ a alma e o corpo” (M t 10.28).
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Até quando o Inferno (ou Lago de Fogo) permanecerá vazio? Até ao fim da 
Grande Tribulação. Seu povoamento se dará em quatro etapas:

1) Quando Cristo vier para à Terra em poder e grande glória, o Anticristo 
e o Falso Profeta inaugurarão o Inferno (Zc 14.4; Ap 19.20).

2) Em seguida, os condenados do Julgamento das Nações irão para “o 
fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos”, “o tormento eterno”
(M t 25.41,46).

3) Mais tarde, será a vez do Diabo e seus anjos irem para o lugar para eles 
preparado (Ap 20.10).

4) Finalmente, após o Juízo Final, todos os ímpios estarão reunidos no 
Inferno (Ap 20.15; 21.8).

O  T r ib u n a l  d e  C r i s t o

A seqüência dos julgamentos. Logo após o Arrebatamento, ocorrerá —  ainda nos 
ares —  o Tribunal de Cristo. È importante não confundirmos esse julgamento 
com os outros mencionados nas páginas sagradas. A distinção entre eles se dá 
em razão de quatro aspectos diferenciadores: os participantes, o local, o tempo 
e o resultado de cada um.

1) Julgamento do Pecado Original. Jesus, na cruz, recebeu em seu corpo a sen- 
tença divina, morrendo por todos os pecadores (Jo 5.25; 12.31; 19.17,18;
I Pe 2.24; 3.18; G13.13; Cl 2 .I3-I5 ; 2 Co 5.21; H b 9.26; Rm  8.1).

2) Julgamento dos Pecados Atuais do Crente. Cada salvo deve fazer um 
auto-julgamento, confessando os seus pecados e colocando-se diante do 
Senhor e da igreja ( I  Jo 2.1,2; I Co 11.31,32; H b  3.12,13; 12.7; I Pe 
4.17; I Co 5; I Tm 1.20; Tg 5.16; I Co 4.3,4).

3) O  Tribunal de Cristo. Todos os salvos arrebatados serão julgados pelas 
suas obras, para receber ou não galardão (2 Co 5.9,10; Rm  14.10-12;
I Jo 4.17).

4) Julgamento de Israel. A nação israelita será julgada durante a Grande 
Tribulação (D n 12 .1).

5) Julgamento das Nações. Todas as nações serão julgadas antes da instau- 
ração do Milênio (M t 25.31,32; 13.40-46; J1 3.1,2,12-14; Sl 9.8).

6) Julgamento do Diabo e suas Hostes. Satanás será julgado em instância 
final —  pois já foi condenado por antecipação (Jo I6 .I  I )  —  e lançado 
no Inferno, juntamente com seus emissários, após a sua última e rápida 
revolta, que se dará logo após o Milênio (Ap 20.10; Rm  16.20; I Co 
6.3; Jd v.6; 2 Pe 2.4). ^
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7) O  Trono Branco. Este é o último grande julgamento, o Juízo Final, para 
condenar todos aqueles cujos nomes não estiverem inscritos no livro da 
vida do Cordeiro (Ap 20 .5 -11; At 17.31; Rm  2 .I2 -I6 ).

Oqueéo Tribunal de Cristo? E o julgamento dos servos de Deus quanto às suas obras 
na Terra (2 Co 5.10; Rm  14.10). Conquanto a nossa salvação seja pela graça de Deus, 
fomos salvos para as boas obras (Ef 2.8-10). Não seremos julgados quanto à nossa 
posição e condição de salvos que temos em Cristo, e sim quanto ao nosso desem- 
penho como servos do Senhor. H á na Igreja do Senhor servos inúteis, negligentes, 
maus e infiéis. N a parábola dos talentos, somente os servos bons e fiéis tiveram 
seu trabalho reconhecido, aprovado e galardoado (M t 25.14-30).

Nesse grande julgamento da Igreja, todos hão de prestar contas de sua ad- 
ministração (Lc 16.2, ARA). Reflitamos sobre a expressão contida na parábola 
das minas: “Negociai até que eu venha” (Lc 19.13).21 Naquele Dia, o Senhor 
requererá o nosso “relatório”.

Ele nos julgará quanto à mordomia ou à administração:

1) Da nossa vida —  espírito, alma e corpo (I  Ts 5.23).
2) Da nossa vontade, pois nos deu livre-arbítrio ( I  Co 6.12).
3) Do nosso tempo (E f 5.16).
4) Dos nossos talentos (I  Pe 4.10).
5) Dos nossos bens (Lc 12.16-20).
6) Do trabalho que Ele nos entregou. Como diz o hino 93 da Harpa Cris- 

tã, “Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando o 
resgatou”.22 O Novo Testamento menciona vários dons, ministérios e 
operações que o Senhor concede à sua Igreja (Rm  12.6-8; I Co 12.4-6; 
E f  4 .1 1). E cada salvo, além de chamado para proclamar as virtudes do 
Senhor (I  Pe 2.9), recebeu pelo menos uma incumbência específica no 
Corpo de Cristo (I  Co 3.6-9).

Quando e onde será esse julgamento? Jesus respondeu a essa pergunta em Apocalipse 
22.12: “E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um 
segundo a sua obra”. Se Jesus virá com o galardão, o julgamento se dará logo após 
o Arrebatamento, ainda nos ares (I  Ts 4.16,17), por ocasião da nossa reunião 
com Ele (2 Ts 2.1). Lá seremos galardoados (M t 16.27), antes das Bodas do 
Cordeiro —  nesta Ceia, a Igreja já estará coroada (I  Pe 5.4), vestida de linho 
fino, puro e resplandecente (Ap 19.7-9).23

Os salvos de todas as épocas participarão dessa reunião nos ares. Jesus disse 
que haverá recompensa na ressurreição dos justos (Lc 14.14). Os heróis do
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Antigo Testamento que, tendo o testemunho pela fé, morreram sem alcançar a 
promessa (H b 11.39), ressuscitarão ( I  Co 15.51,52) para receber de Cristo, o 
Justo Juiz, a coroa da justiça, pois, como Paulo, combateram o bom combate, 
acabaram a carreira e guardaram a fé (2 Tm  4.7,8).

O que é 0 galardão? Muitos crentes sinceros acreditam que o galardão será algo 
palpável, e que receberão coroas de ouro, literalmente. Onde as colocaríamos, 
uma sobre a outra? Qual seria posta primeiro, a da vida ou a da justiça? E, no 
caso das coroas grandes ou pequenas, de acordo com o trabalho realizado? Não 
teria o galardoado de possuir uma cabeça no tamanho compatível com as coroas 
recebidas? Tudo isso é extemporâneo, precoce e especulativo.

N a verdade, coroa fala de posição, domínio, poder. N a parábola das minas, 
aquele senhor —  que representa o Senhor —  disse aos servos fiéis: “Bem está, servo 
bom, porque no mínimo foste fiel, sobre dez cidades terás autoridade” (Lc 19.17). 
E Jesus também prometeu: “E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, 
eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá; e serão quebradas 
como vasos de oleiro; como também recebi de meu Pai” (Ap 2.26,27).

Portanto, quando a Palavra de Deus diz que o galardão está com Jesus, não 
significa que Ele virá com uma enorme bagagem, como o servo de Abraão, que, 
ao partir em busca de Rebeca, levou dez camelos cheios de presentes (Gn 24.10). 
Quando partimos desta vida, as nossas obras nos seguem (Ap 14.13); isto é, 
tudo o que fizemos fica registrado no Céu. N o  Arrebatamento, Jesus —  que 
conhece as nossas obras (Ap 2.2,9,13,19; 3.8,15) —  trará consigo o resultado, 
a avaliação de nosso trabalho.

Quais serão os critérios desse julgamento? Jesus não galardoará o crente apóstolo, 
bispo, missionário, reverendo, teólogo, cantor... O  prêmio da soberana vocação 
(Fp 3.14) será dado aos “servos bons e fiéis” (M t 25.21,23)! Infelizmente, 
muitos têm, buscado somente títulos. Alguns pregadores, depois de viajarem ao 
exterior, fazem questão de se identificarem como “conferencistas internacionais”, 
ignorando o que Jesus disse, em Mateus 23.8: “não queirais ser chamados Rabi, 
porque um só é o vosso Mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos”.

I)  A base do julgamento serão “as obras”, e não “os títulos” ( I  Co 3.10-15). 
Este texto mostra que as obras aprovadas são as realizadas em Cristo, o funda- 
mento. Os elementos ouro, prata e pedras preciosas representam o trabalho feito 
com humildade e temor, para a glória do Senhor ( I  Co 10.31). Já os materiais 
madeira, feno e palha —  facilmente consumíveis pelo fogo —  falam das obras 
feitas por vaidade e egoísmo, para receber glória dos homens (M t 6.2,5). So- 
mente serão galardoados aqueles cujas obras resistirem ao fogo da presença do
Senhor (H b 12.29).
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Sofrer detrimento pelo fogo (I Co 3.15' denota perda de galardão, em 
contraste com o versículo 14: “receberá galardão”. São os materiais que não re- 
sistem ao fogo do juízo e se queimam, isto é, as obras. Não existe aqui nenhuma 
margem para o falso ensinamento romanista do purgatório, visto que, após a 
morte, segue-se o juízo (H b 9 .27V 4

A expressão “o tal será salvo” não denota que a salvação só acontecerá após 
esse julgamento.2'’ Obtemos a certeza da vida eterna no momento em que cremos 
em Jesus Cristo, confessando-o como Senhor (Jo 5.24; Rm  10.9,10), porém a 
salvação no sentido de glorificação só se dará a partir do Arrebatamento (Rm  
I3 .I  I; H b  9.28; Fp 3.20,21).

2) Outro critério que o Justo Juiz considerará naquele Dia é a fidelidade 
do crente a Deus, ao resistir às tentações. Daí haver na Bíblia uma mensagem 
de consolação aos que têm se mantido fiéis ao Senhor em meio às investidas do 
Tentador: “Bem-aventurado o varão que sofre a tentação; porque, quando for 
provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o 
amam” (Tg I . I 2).

3) Em 2 Coríntios 5.10, vemos mais dois aspectos desse julgamento: a 
sua individualidade —  “cada um ” (cf. Rm  14.12; Ap 22.12) —  e o sentido 
vasto de obras: “segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal” . 
Este “mal” alude àquelas obras que, apesar de inconvenientes, não interferem, 
até certo ponto, na salvação (I  Co 6.12; 10.23; H b  12.1; I Ts 5.22).

Embora muitos pensem que o tratamento dispensado aos irmãos não será 
levado em consideração, o julgamento será baseado em tudo o que tivermos 
feito por meio do corpo. As vezes, não chegamos a odiar um irmão ( I  Jo 2 .11; 
3.15, ARA), porém o julgamos ou o desprezamos: “Mas tu, por que julgas teu 
irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de 
comparecer ante o tribunal de Cristo” (Rm  14.10).

4) A abrangente expressão “o que tiver feito por meio do corpo” (2 Co 5.10) 
inclui também o trabalho secular. Muitos pensam que o Senhor só vê as obras 
relativas à igreja. De acordo com a Bíblia, nosso trabalho secular deve ser feito 
para agradar ao Senhor (E f 6.5-8). “E, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o 
coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o 
galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis” (Cl 3.23,24). Lembremo- 
nos sempre de que nenhum trabalho é vão no Senhor (I  Co 15.58).

Conclusão. N o  Tribunal de Cristo haverá muitas surpresas. Coisas encobertas, 
positivas ou negativas, virão à tona naquele grande Dia: “nada julgueis antes 
do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas 
das trevas e manifestará os desígnios dos corações; e, então, cada um receberá
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de Deus o louvor” ( I  Co 4.5). Esta passagem deve nos estimular a buscar o 
louvor de Deus (2 Co 10.17,18), e não o dos homens (Pv 25.27; 27.2). As 
obras que ninguém vê aqui serão expostas pelo Senhor, naquele Dia, para que 
todos tomem conhecimento (H b  4.13).

Não nos esqueçamos, pois, de que recebemos Jesus como Senhor e Salvador 
(Fp 3.20; 2 Pe 3.18). Relacionamo-nos com o Salvador como filhos (Jo 1.11,12), 
mas, se Ele é Senhor, nosso comportamento deve ser de servos. Sejamos fiéis a 
Jesus Cristo até ao fim (Ap 2.10; 3 .11), para que tenhamos confiança no dia do 
juízo (I Jo 4.17) e recebamos a coroa incorruptível (I  Co 9.25).

A s  B o d a s  d o  C o r d e ir o

O que são as Bodas do Cordeiro? Depois do Tribunal de Cristo, nos ares, os salvos se 
reunirão com o Senhor, no Céu (2 Ts 2.1), onde ocorrerão as Bodas do Cordeiro, 
o casamento entre Cristo e a Igreja (E f 5.25-27; 2 Co II.2). A porta estará aberta 
para uma grande multidão de santos, que, a uma só voz, bradarão: “Aleluia! Salvação, 
e glória, e honra, e poder pertencem ao Senhor, nosso Deus” (Ap I9.I).

Fatos relacionados com as Bodas do Cordeiro. Acerca dessa grandiosa Ceia do Senhor 
lemos, em Apocalipse 19.7-9 e Lucas 22.29.30:

Regozijemo-nos, e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do 
Cordeiro, ejá a sua esposa se aprontou. Efoi-lhe dado que se vestisse de linho fno, 
puro e resplandecente; porque 0 linho fno são as justiças dos santos. E  disse-me:
Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro.
E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus.
E  eu vos destino 0 Reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e 
bebais à minha mesa no meu Reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 
doze tribos de Israel.

Os textos acima apresentam os seguintes fatos, relacionados com as Bodas 
do Cordeiro:

1) A Igreja do Senhor, à semelhança de uma noiva, estará pronta, preparada 
para as Bodas (M t 25.10). Ela já chegará ao local do banquete ataviada, 
devidamente trajada com as suas vestes nupciais. E Jesus, com grande 
alegria, a apresentará diante de seu Pai (M t 10.32; Ap 3.5; E f  5.27) e 
dos seus anjos (Lc 12.8).

2) Haverá grande regozijo por parte dos salvos, quando entrarem na sala do 
banquete (cf. Ct 2.4). Ali, entoar-se-ão cânticos de adoração ao Cordeiro (Ap
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5.9-11). A alegria que experimentarão não pode ser comparada a nenhum 
sentimento desta vida. Daí a razão de glorificarem ao Senhor em altas vozes.

3) A Noiva do Cordeiro estará vestida de linho fino, puro e resplandecente, 
que representa as justiças dos santos; ou seja, ela já entrará na sala do 
banquete galardoada, honrada pelo Noivo.

4) H á quem pense, em sua ingenuidade, que poderá exibir a sua coroa a ou- 
tros. Um  irmão até me perguntou, certa vez: “Ninguém ficará com inveja 
do outro, em razão de um ter uma coroa maior ou com mais pedras?” N a 
passagem em análise, como já explicamos neste capítulo, vemos o que sig- 
nifica o galardão para a Igreja: participação no Reino de Cristo, exercendo 
juízo sobre as doze tribos de Israel.

5) Haverá também uma grande Ceia, e os salvos comerão à mesa do Senhor, 
no seu Remo. E um tanto difícil entender como será essa “alimentação” 
no Céu e o porquê dela, uma vez que teremos corpos glorificados, não 
mais sujeitos às leis da natureza (Fp 3.20,21). Esperemos, pois, a chegada 
daquele grande Dia, a fim de conhecermos “a glória que em nós há de 
ser revelada” (R m  8.18).

Salvos de todas as partes da Terra e de todos os tempos reumr-se-ão com o 
Cordeiro de Deus! Os servos de Deus do Antigo Testamento conhecerão os do 
Novo; juntos, saudarão efusivamente os salvos de todos os períodos da História!

Imaginemos como serão os encontros de Davi com Moisés; de Daniel com 
José; de João Batista com Elias; de Gunnar Vingren com o apóstolo Paulo; de 
Maria, mãe de Jesus, com Ruth Graham; de M oody com Estevão; dos missioná- 
rios deste tempo, que se desgastam por amor às almas, com homens (dos quais o 
mundo não era digno) que, pela fé, venceram reinos, fecharam a boca dos leões, 
da fraqueza tiraram forças, foram apedrejados, serrados, maltratados... Glória 
seja dada ao Cordeiro!

A  G r a n d e  T r ib u l a ç ã o

Enquanto a Igreja galardoada estiver adentrando às mansões celestiais, a fim 
de participar das Bodas do Cordeiro, já terá começado na Terra o mais difícil 
período da História: a Grande Tribulação, através da qual a ira do Senhor, o Justo 
Juiz, se manifestará contra os ímpios e adoradores da Besta (Ap 6.16,17).

O que é a Grande TribulafãoP A primeira alusão à Grande Tribulação, nas Es- 
crituras, está em Deuteronômio 4.30: “Quando estiveres em angústia, e todas 
estas coisas te alcançarem, então, no fim de dias [lit. “nos últimos dias”], te
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virarás para o Senhor, teu Deus, e ouvirás a sua voz”. Esta e outras passagens 
veterotestamentárias se referem, profeticamente, ao evento em análise (D t 31.4; 
Is 13.9-13; 34.8; Jr 30.7,8; Ez 20.33-37; Dn I2 .I;  J1 I .I5 ).

H á teólogos que se precipitam em afirmar que esse terrível e aterrorizante evento 
escatológico não acontecerá. Estes deveriam atentar para o que o Senhor Jesus disse 
em Mateus 24.21: “nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio 
do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais” (ARA).26

Em Apocalipse 2.22, a expressão “grande tribulação” é empregada com o 
sentido de punição à falsa profetisa Jezabel e seus seguidores. Mas, no mesmo 
livro, encontramos a ênfase à “hora da tentação que há de vir sobre todo o mun- 
do” (3.10), isto é, a Grande Tribulação —  expressão empregada em Apocalipse 
7.14 e que melhor define esse evento, apesar de as Escrituras o apresentarem 
com outras designações: “tempo de angústia” (Dn 12.1); “dia da vingança do 
nosso Deus” (Is 61.2), etc.

Para alguns teólogos, Apocalipse 7.13,14 não alude a esse tempo de angústia, 
posto que —  segundo eles —  os servos de Deus ali mencionados são os que 
sofrem aflições e tribulações hoje (cf. Rm  8.18; Jo 16.33). Afinal, “por muitas 
tribulações nos importa entrar no Reino de Deus” (At 14.22).

Entretanto, ao lermos o contexto imediato (Ap 6.9-11), vemos que os tais 
servos serão os “mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho 
que deram” (v.9), vítimas do Anticristo (Ap 13.7,15). E estes, vestidos de branco 
(Ap 6 .11; 7.13), virão “da grande tribulação” (Ap 7.14, ARA), um período de 
sofrimento que atingirá todos os habitantes da Terra.

A Igreja passará pela Grande TribulaçãoP E comum recorrer-se à simbologia para se 
fundamentar a idéia de que a Igreja não enfrentará esse tempo de angústia:

1) Assevera-se que Enoque foi arrebatado antes do dilúvio; e que, antes 
deste, Noé e sua família entraram na arca.

2) Afirma-se que as águas do Mar Vermelho só caíram sobre os egípcios depois 
que Israel passou; e que Elias subiu num redemoinho antes do cativeiro.

3) Assegura-se que a Igreja, quando for arrebatada (posto que é a luz do mundo), 
instalar-se-á um período de trevas; e ainda que, ao ser tirada da Terra “a igreja do 
Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade”, o mundo desmoronará.

N o  entanto, todos esses exemplos apenas ilustram uma verdade revelada 
claramente nas páginas sagradas. Não há dúvidas de que a Igreja será arrebatada 
“antes” desse período de trevas.

Por que a Igreja não passará pela Grande TribulaçãoP Os teólogos pós e mesotribula- 
ciomstas têm as suas razões pessoais para não crer no rapto dos salvos antes da 
Grande Tribulação.2' Não devemos ir além do que está escrito nas Escrituras (I



Co 4.6) nem nos movermos facilmente de nossas convicções quanto ao livramento 
da ira futura, por ocasião do Arrebatamento (2 Ts 2.2-9 ).

H á muitas evidências de que a Igreja não passará pela Grande Tribulação:
1) A Noiva de Cristo estará no Céu durante esse período e voltará com 

Ele para pôr termo ao império do mal: “vindas são as bodas do Cordeiro, e já 
a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e 
resplandecente; porque o lmho fino são as justiças dos santos. (...) E seguiam-no 
os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e 
puro” (Ap 19.7-14).

2) A Palavra de Deus nos exorta a “esperar dos céus a seu Filho, a quem 
ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura” (I Ts I.IO). 
E o próprio Senhor Jesus disse: “Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que 
possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença 
do Filho do homem” (Lc 21.36, ARA). Note: “escapar de todas estas coisas”, 
e não “participar delas”.

3) Em Apocalipse 3.10, Jesus fez uma promessa à igreja de Filadélfia: “Como 
guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da ten- 
tação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra”. 
Contudo, esta mensagem não foi apenas para aquela igreja, haja vista o que está 
escrito nos versículos 13 e 22 do mesmo capítulo: “Quem tem ouvidos ouça o 
que o Espírito diz às igrejas”.

A promessa de livramento da tentação mundial é extensiva “às igrejas”. 
Conquanto os crentes de Filadélfia estivessem passando por tribulações, naqueles 
dias, não passaram pela “hora da tentação que há de vir sobre todo o m undo”, 
pois todos os mortos em Cristo têm a garantia de que não passarão pela Grande 
Tribulação; ressuscitarão e serão tirados da Terra antes dela. Da mesma forma, 
os vivos que guardarem a Palavra não passarão pelo tempo da angústia.

Todas as mensagens registradas em Apocalipse às igrejas da Ásia possuem 
mandamentos e exemplos para nós, hoje, quanto à manutenção do amor e da 
fidelidade (2.4,10; 3 .1 1); quanto às falsas profecias (2 .20-22); quanto ao 
perigo de Jesus estar do lado de fora (3 .20), etc. Portanto, não há dúvidas 
de que a promessa de livramento da hora da tentação é extensiva a todos 
os salvos.

4) Antes de o Cordeiro de Deus desatar o primeiro selo, dando início a 
uma série de juízos (Ap 6), João viu os 24 anciãos diante de Deus, no Céu (Ap 
4— 5). Eles representam a totalidade da Igreja: as doze tribos de Israel e os doze 
apóstolos de Cristo. E isso prova que, desde o mício da Grande Tribulação, os 
salvos já estarão no Céu! Aleluia!
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5) Em Apocalipse 13.15, está escrito que serão mortos todos os que não 
adorarem a imagem do Anticristo. Se este fará guerra aos santos, a fim de vencê- 
los (v.4), quantos deles restariam para um arrebatamento durante ou depois do 
período tribulacionista? Como vimos acima, tais santos, mortos pela Besta, serão 
os mártires da Grande Tribulação, e não a Igreja, que já terá sido arrebatada.

6) Em suas duas Epístolas aos Tessalonicenses, a ênfase de Paulo foi o Ar- 
rebatamento da Igreja. Ao mencionar esse glorioso evento pela primeira vez, ele 
deixou claro que Jesus nos livrará da ira vindoura ( I  Ts I.IO). E isso é confir- 
mado ainda na primeira Epístola: “quando disserem: H á paz e segurança, então, 
lhes sobrevirá repentina destruição (...) e de modo nenhum escaparão. Mas vós, 
irmãos, já não estais em trevas, para que aquele Dia vos surpreenda como um 
ladrão” (5.3,4).

Conforme o texto acima, são os que estão “em trevas” que não escaparão 
da destruição. Os filhos da luz (5.5) já terão sido arrebatados (4.16-18). Por 
isso, mais adiante, Paulo reafirma que os salvos escaparão da ira futura: “Porque 
Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso 
Senhor Jesus Cristo” (5.9).

7) A passagem de 2 Tessalonicenses 2.6-8 é de difícil interpretação, e não 
nos convém fazer especulações sobre o que não está revelado claramente. Não 
obstante, vemos nela a reiteração de que a Igreja não estará sob o domínio do 
Anticristo e seu comparsa, o míquo Falso Profeta:

E, agora, vós sabeís 0 que 0 detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado.
Forque já 0 mistério da injustiça opera; somente há um que; agora, resiste até que do 
meio seja tirado; e, então, será revelado 0 iníquo, a quem 0 Senhor desfará pelo assopro 
da sua hoca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.2'׳

Se o mistério da injustiça opera, por que a Besta e o Falso Profeta ainda não 
se manifestaram de maneira visível? O  que os detém? Quem os resiste? Quem 
será tirado da Terra, para que o Anticristo e seu aliado tenham total liberdade 
até à esplendorosa vinda de Cristo?

A única revelação que temos, retratada pelo próprio apóstolo Paulo, é que 
o povo de Deus será tirado do mundo, no aparecimento de Jesus Cristo (T t 
2.13,14; I Ts 4.17). E, se é “depois disso” que será revelado o Iníquo (gr. anomos, 
“transgressor”, “sem lei”, “desordeiro”, “subversivo”), então estamos diante de 
mais uma prova de que a Igreja não passará pela Grande Tribulação!

Quanto tempo durará a Grande Tribulação? Nos tempos bíblicos, os meses eram 
de trinta dias. Não havia meses de 31 ou 28, tampouco se considerava o ano
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bissexto. Os anos tinham sempre 360 dias (30x12=360). Em Apocalipse 11.3 
está escrito que as duas testemunhas de Deus profetizarão por 1.260 dias ou três 
anos e meio (1 .260 /360= 3 ,5 ). Esse período também aparece em Apocalipse 
13.5 sob a forma de 42 meses (42x30=1.260).

Esses três anos e meio são apenas a “primeira metade” da Grande Tribulação, 
que terá duração total de sete anos, conforme a profecia registrada em Daniel
9.24-27. Esta passagem menciona o concerto que o Anticristo firmará com 
muitos por uma semana de anos. N a metade desta (depois de três anos e meio), 
ele romperá o pacto, inaugurando a “segunda metade”.

A septuagésima semana é a última de um total de “setenta setes”, revelados 
ao profeta Daniel (9.24). A contagem das setenta semanas —  ou 490 anos —  
começou com o decreto de Artaxerxes para restaurar Jerusalém e foi interrompida 
com a morte do Messias (N e I — 2; Dn 9.25,26). De acordo com a revelação 
dada ao profeta, essas semanas se subdividem em três períodos.

Eurico Bergstén explica isso com muita clareza:

A primeira parte compreende “sete semanas”, isto é, 7x7, ou 49 anos (Dn 9.25j, 
e destaca, com clareza, 0 começo da contagem dessas “semanas”  —  “desde a saída 
da ordem para restaurar e edificar Jerusalém” (...) Daquela data até à conclusão 
desse trabalho (Ne 6.15) passaram-se realmente 49 anos.
A segunda etapa compreende “sessenta e duas semanas”, isto é, 62x7, ou 434 
anos, tempo que abrange da restauração de Jerusalém ao Messias, 0 Príncipe, Dn 
9.25. E  realmente impressionante observar que desde a data do decreto para a 
restauração até à data da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém (Mt 21.1-10) 
passaram-se exatamente 69 “semanas” ou 69x7, que são 483 anos.
A terceira parte compreende a última semana, isto é, a septuagésima semana, sobre 
a qual a profecia diz: “Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na 
metade da semana fará cessar 0 sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das 
abominações virá 0 assohdor...”, E)n 9.27. Comparando esta expressão com a palavra 
de Jesus, quando profetizava sobre esses acontecimentos (Mt 24.15,21), fica provado 
que a septuagésima semana, sem dúvida, representa 0 tempo da grande aflição.29

O  estudo comparativo das passagens proféticas de Daniel, Apocalipse e Mateus
24 mdíca que, após a destruição de Jerusalém, no ano 70 d.C., haveria um lapso 
temporal indefinido —  chamado de Dispensação da Igreja ou Tempo dos Gentios
—  até que os eventos da septuagésima semana começassem a se cumprir.

Depois desse período parentético indeterminado, entre o século I d.C. e o 
Arrebatamento da Igreja, a Besta firmará o tal concerto ou pacto com muitos
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por sete anos, mas só cumprirá a sua parte nos primeiros três anos e meio. N a 
segunda metade da semana, ela se voltará contra os judeus, e juízos divinos cairão 
de maneira intensa sobre o Império Anticristão (Dn 9.27; Ap 15-16).

Haverá salvação na Grande Tribulação? Nesse período, Deus dará mais uma opor- 
tumdade de salvação a todos aqueles que não foram arrebatados. Tudo será muito 
difícil, pois os poderes do mal estarão multiplicados e atuando numa escala nunca 
vista, mas a salvação será possível (Ap 6.9-11; 7.9-17; 12.12,17; I4 .I-5 ; 20.4). 
Não só os desviados poderão se reconciliar com Cristo; todos os seres humanos 
terão oportunidade de salvação, desde que invoquem o nome do Senhor (J12.32). 
O  texto de Apocalipse 7.14 menciona uma multidão de salvos durante esse período, 
os quais lavarão suas vestiduras, branqueando-as no sangue do Cordeiro.

Mas será difícil a salvação nos angustiosos e inquietantes dias da GrandeTri- 
bulação. Derramar-se-ão juízos de Deus sobre os adoradores da Besta (Ap 6— 9), 
que, mesmo assim, não se arrependerão (Ap 9.20,21; 16.9). A misericórdia do 
Senhor será patente nesse período, pois todos os acontecimentos catastróficos 
visarão, sobretudo, ao despertamento das pessoas para o arrependimento antes 
do último grande juízo (cf. At 17.30,31).

A falsa trindade satânica. N a  Grande Tribulação, o Diabo terá permissão para 
dominar todas as ações na Terra. Quando a Igreja sair do mundo, ele será preci- 
pitado de onde está —  nas regiões celestiais (E f 2.2; 6.12) — , juntamente com 
as suas hostes, e terá permissão para agir com mais liberdade entre os homens. 
A Palavra de Deus diz que ele estará cheio de fúria, sabendo que pouco tempo 
lhe resta (Ap 12.9,12).

Satanás jamais conseguirá ser igual a Deus (Is 14.12-14). E essa frustração 
faz dele um “imitador” das obras divinas, porém com intentos maus. Ele formará 
a sua falsa trindade —  na verdade, uma tríade, haja vista não ser ela uma união 
de três pessoas formando um único deus, e sim três pessoas distintas agindo 
separadamente, tendo como líder Satanás.

Como lemos em Apocalipse 16.13, duas Bestas —  uma que sobe do mar 
(cf. Ap 13.1-10), e outra, que emerge da terra (Ap I 3 . I I - I 8 )  —  se aliarão ao 
Adversário: “E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta 
vi saírem três espíritos imundos, semelhantes a rãs”. Deus também revelou ao 
apóstolo Paulo essas duas Bestas, em 2 Tessalonicenses 2: os versículos 3 a 6 se 
referem à primeira (o Anticristo); e os 7 a 12, à segunda (o Falso Profeta).

O  Diabo, o Anticristo e o Falso Profeta tomarão posse, temporariamente, 
da Terra. Se a Santíssima Trindade é composta de Deus Pai, Cristo e Espírito 
Santo (M t 28.19; 2 Co 13.13), a falsa trindade satânica terá como protagonistas 
o Antideus, o Anticristo e o Antiespírito.



Assim como Cristo veio ao mundo para revelar a glória do Pai (Jo I . I 4), a Besta 
revelará a natureza funesta do Diabo, agindo segundo o seu poder (Ap 13.1,2). E, da 
mesma forma que o Espírito convence os pecadores e glorifica a Jesus (Jo 16.8-14), 
o Falso Profeta induzirá todos a adorarem o Anticristo (Ap I3 .I I-I5 ).

Quem receberá 0 sinal da BestaP N a  Grande Tribulação, quem desejar comprar 
alguma coisa só poderá fazê-lo mediante o sinal, o nome ou o número do nome 
da Besta. Somente o número é revelado na Bíblia. Quanto ao nome e ao sinal, 
que poderá ser colocado na mão direita ou na testa dos adoradores do Anticristo 
(Ap 13.16-18), não há maiores informações nas Escrituras.

A Igreja não receberá o tal sinal, que será uma marca para aqueles que, tendo 
ficado na Terra, após o Arrebatamento, forem convencidos pela segunda Besta, o 
Falso Profeta, de que o Anticristo é o “salvador do mundo”. O  smal os separará 
como adoradores conscientes do Flomem do pecado.

Contrastes entre Cristo e 0 Anticristo. As diferenças entre Cristo (o Cordeiro de 
Deus), e o Anticristo (a Besta do Diabo), são muitas:

1) Cristo é a imagem de Deus (Cl I . I 5); o Anticristo, a de Satanás.
2) Cristo é a segunda Pessoa da Trindade; o outro também será a segunda

pessoa, mas da falsa trindade satânica.
3) Cristo desceu do Céu (Jo 6.51); o outro subirá do abismo (Ap 11.7).
4) Cristo é o Cordeiro; o outro, a Besta.
5) Cristo é o Santo; o outro, amante da iniqüidade, terá um aliado chamado 

de “o iníquo” (2 Ts 2.8).
6) Cristo veio em nome do Pai; o outro virá em seu próprio nome.
7) Cristo subiu ao Céu (At I .9 -I  I); o outro descerá para o Inferno.
8) Cristo é o Filho de Deus; o outro, o filho da perdição.
9) Cristo é o mistério de Deus; o outro, o da iniqüidade.

10) Cristo recebe louvor dos santos; o outro o receberá dos ímpios.
11) A Noiva de Cristo é a Igreja; a do outro será “uma prostituta” (Ap

17.16,17).
12) Cristo é a verdade; o outro, a mentira.
13) Cristo é a luz (Jo 8.12); o outro, trevas.
14) Os seguidores de Cristo andam na luz; os do outro andarão em trevas

(Ap 16.10).
15) O  Remo de Cristo é eterno; o Império do Anticristo durará apenas 

sete anos.
05 144 mil judeus eleitos. Serão santos homens de Deus, responsáveis pela 

pregação do evangelho durante a Grande Tribulação. Esses servos do Senhor,

516 T e o lo g ia  S is t e m á t ic a  Ρ 1 :ν γ κ ο־ ί λ :



5 1 7Escatologia —  a Doutrina das Últimas Coisas

provenientes das tribos de Israel (Ap 7 .1 -8), cumprirão cabalmente a sua missão, 
não tendo por preciosas as suas vidas.

As suas testas serão assinaladas a fim de mdicar a sua consagração a Deus 
(Ap 14.1). Isso não os protegerá das perseguições e do martírio. Haja vista o 
que está escrito em Apocalipse 7.13,14.Tal marcação denota a proteção que eles 
terão quanto aos juízos divinos sobre o mundo (Ap 9.4). O  Cordeiro os honrará 
por sua fidelidade, como lemos em Apocalipse 14.3-5:

Ecantavam um cântico novo âiante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos; 
c ninguém podia aprender aquele cântico, senão os cento e quarenta e quatro mil que 
foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, 
porque são virgens. Estes são os que seguem 0 Cordeiro para onde quer que vai.
Estes são os que dentre os homens foram comprados como príncipes para Deus 
e para 0 Cordeiro. E  na sua boca não se achou engano; porque são irrepreensíveis 
diante do trono de Deus.

As duas testemunhas. Haverá, no tenebroso período tribulacionista, duas duplas: 
uma do mal e outra do bem. A primeira, bestial, formada pelo Anticristo e pelo 
Falso Profeta, blasfemará e guerreará contra os santos; também fará grandes si- 
nais, para enganar os que habitam na Terra. A segunda, celestial, será composta 
de duas testemunhas enviadas por Deus, que profetizarão, com grande poder, e 
também farão sinais.

As duas testemunhas serão dois profetas do Altíssimo que —  à semelhança de 
Moisés, Elias, Micaías, Jeremias, João Batista, Estevão, Paulo e o próprio Senhor 
Jesus —  entregarão mensagens de juízo com toda a ousadia, a ponto de deixar 
os adoradores da Besta atormentados (Ap I I.IO). As características delas à luz 
de Apocalipse I I . I - I 3  serão as seguintes:

1) Elas exercerão o seu ministério na primeira metade da Grande Tribula- 
ção: “e [os gentios] pisarão [lit. pisotearão] a Cidade Santa por quarenta e dois 
meses. E darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por mil duzentos e 
sessenta dias” (vv.2,3). Como vimos acima, 42 meses ou 1.260 dias eqüivalem 
a três anos e meio, tempo de duração de cada metade do período em análise.

2) As duas testemunhas terão um especial poder e grande autoridade da 
parte de Deus para cumprirem a sua missão (vv.3,5,6). Isso será necessário em 
razão da terrível oposição que enfrentarão por parte dos adoradores da Besta.

3) Trajar-se-ão de pano de saco (v.3). Vestir-se de pano de saco, especifica- 
mente, denota pesar, coração quebrantado. Elas serão, por assim dizer, antítipos 
dos profetas do passado, como João Batista, que não andava ricamente vestido
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(Mc II.8 ) ; antes, usava uma veste de pêlos de camelo e um cinto de couro em 
torno de seus lombos (M t 3.4).

4) Elas são identificadas apenas como “as duas oliveiras e os dois castiçais 
que estão diante do Deus [lit. Senhor] da terra” (v.4). O  fato de a Bíblia não 
mencionar as suas identidades tem motivado muitos a explorarem o campo das 
especulações inúteis. Alguns teólogos afirmam que elas já estão no Céu. Desta 
dedução decorre a especulação de que são Enoque e Elias, em razão de não terem 
passado pela morte (Gn 5.24; 2 Rs 2 .11; cf. Ap 11.7). Lembremo-nos uma vez 
mais de que as coisas encobertas pertencem ao Senhor (D t 29.29).

5) Enquanto elas não cumprirem a sua missão, ninguém poderá vencê-las: 
“se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus in- 
imigos; e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja m orto” (v.5). 
Isso é uma prova de que Deus protege os seus mensageiros (cf. At 12.I I ) .

6) Farão sinais e prodígios: “têm poder para fechar o céu, para que não 
chova nos dias da sua profecia; e têm poder sobre as águas para convertê-las em 
sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem” 
(v.6). Tudo isso será permitido por Deus, para que todos os seres humanos, na 
Terra, ouçam a sua Palavra, não tendo nenhuma desculpa no dia do juízo.

7) Quando acabarem a sua missão, serão mortas pelo Anticristo (v.7). Isso 
acontece com todos os profetas verdadeiramente enviados por Deus. O  Senhor Je- 
sus não foi preso ou morto antes de consumar a obra que o Pai lhe dera, apesar das 
muitas tentativas do Inimigo (Lc 4.29,30; Jo 18.4-11).

8) O s corpos delas permanecerão expostos em praça pública, em Je- 
rusalém, chamada espiritualmente de “Sodoma e Egito” —  devido à sua 
imoralidade e ao seu mundanismo — , durante três dias e meio, e os adora- 
dores da Besta se regozijarão com isso, mandando presentes uns aos outros 
(vv.8-I0).

9) As testemunhas ressuscitarão depois de três dias e meio: “o espírito de vida, 
vindo de Deus, entrou neles; e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre 
os que os viram” (v.I I).

10) Ao ressuscitarem, elas ouvirão uma grande voz do Céu: “Subi cá. E subiram 
ao céu em uma nuvem; e os seus inimigos os viram” (v. 12), Esse fato apresenta uma 
semelhança com ascensão de Cristo, que, observado por seus discípulos, subiu aos 
céus (At 1.9-I I ) .  A diferença é que as testemunhas subirão diante dos olhares de 
seus inimigos. H á similaridade também com a ressurreição dos justos, por ocasião 
do Arrebatamento (cf. I Ts 4.16,17).

11) Após a ascensão das duas testemunhas, haverá um grande terremoto, 
e sete mil homens morrerão. Os que restarem ficarão m uito atemorizados e
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darão glória ao Deus do Céu (v. 13). Isso comprova que o trabalho desses 
dois servos do Senhor não será em vão. Q uando a Palavra do Senhor é 
pregada com verdade, sempre há “alguns” que lhe dão ouvidos (M t 13.23; 
At 17.34).

O julgamento de Israel. O julgamento dos israelitas durante o período tribulacio- 
nista está previsto no Antigo Testamento (Ez 20.33-38; Zc 13.8,9; Am 9.8,10). 
U m  dos objetivos dos juízos apresentados em Apocalipse, sob selos, trombetas e 
taças (6— 17), é levar Israel ao arrependimento. Como resultado, o remanescente 
desse povo se voltará para Deus arrependido, aceitando Jesus como o Messias 
(Rm  9.27; 11.25,36; M t 23.39; Zc 12.10-14; I3 .I) .

Esse juízo divino ocorrerá durante a Grande Tribulação, como está escrito 
em Daniel 12.1:

E, naquele tempo, se levantará Miguel0 grande príncipe; que se levanta pelos filhos 
do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve 
nação até àquele; mas, naquele tempo, livrar-se-á 0 teu povo, todo aquele que se achar 
escrito no livro.

A p o c a l ip s e  12 e  a  G r a n d e  T r ib u l a ç ã o

Um a passagem profético-simbólica que nos faz compreender melhor a 
Grande Tribulação e os eventos escatológicos que se seguirão é Apocalipse 
12. Mas a revelação que o Senhor deu a João não se refere apenas ao futuro. 
O  texto abrange passado e presente, mencionando detalhes elucidativos acerca 
da atuação do Inimigo, desde o surgimento de Israel até ao fim do período 
tribulacionista. Além disso, enfatiza a vitória de Cristo e sua Igreja sobre as 
hostes da maldade.

Uma passagem parentética. Segundo a divisão do Apocalipse contida no próprio 
livro —  “as coisas que tens visto”, “as que são” e “as que depois destas hão de 
acontecer” ( I . I 9) — , temos o seguinte esboço:

1) O  capítulo I refere-se ao passado.
2) Os capítulos 2 e 3, às coisas que João estava presenciando (a situação das 

igrejas da Asia).
3) Os capítulos 4 a 22 aludem ao futuro.

Entretanto, há algumas exceções, conhecidas como passagens parentéticas. 
E o caso do capítulo 12 e de alguns grupos de versículos ao longo desse livro.
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Alguns críticos, por exemplo, sem levar em conta essa particularidade, se precí- 
pitam ao afirmar que as Bodas do Cordeiro deveriam ser retratadas no começo 
do livro, e não no capítulo 19.

Quem é a mulher vestida do sol? O  capítulo em análise menciona três personagens: 
a mulher vestida do sol, o Menino e o Dragão. O  catolicismo romano, descon- 
siderando o simbolismo dessa passagem, afirma que a mulher é Maria, mãe de 
Jesus. Já alguns teólogos —  ignorando o fato de a Igreja ter saído de Jesus (cf. 
M t 16.18), e não o inverso —  têm afirmado que a mãe do Menino é a Igreja. 
Ambas as afirmações não passam de especulações desprovidas de embasamento 
contextual.

Não há dúvidas de que essa mulher é Israel. O  versículo 17 da passagem em 
apreço mostra que o Dragão (Satanás) fará guerra “ao resto da sua semente”, 
uma referência clara ao remanescente israelita: “Também Isaías clamava acerca 
de Israel: Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o 
remanescente é que será salvo” (Rm  9.27).

Analisemos as características da mulher:
1) Vestida do sol. Isso representa a glória do Senhor, que tem envolvido o povo 

israelita ao longo dos séculos (cf. Sl 84. I I ;  104 .1,2; M l 4.2).
2) Tem a lua debaixo dos pés. E uma alusão à supremacia de Israel como nação 

escolhida: “Porque povo santo és ao S e n h o r , teu Deus; o S e n h o r , teu Deus, te 
escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a 
terra há” (D t 7.6).

3) Tem uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Trata-se de uma referência aos patri- 
arcas, que deram origem às doze tribos formadoras do povo de Israel (Gn 37.9).

4) Grávida} já com dores de parto, gritando com ânsias de dar à luz. Isso mostra que o 
privilégio de ser escolhido como a nação de onde surgiu o Messias trouxe e trará 
a Israel experiências dolorosas: “Como a mulher grávida, quando está próxima a 
sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa 
da tua face, ó S e n h o r ! ” (Is 26.17).

Quem é 0 Menino? Alguns teólogos afirmam que o Filho da mulher representa 
a Igreja, ou os mártires, ou os 144.000 judeus selados durante a Grande Tribu- 
lação. Todavia, o contexto geral das Escrituras (Sl 2.9; Ap 2.27) e o versículo 5 
do texto em análise deixam claro que se trata de Jesus Cristo: “E deu à luz um 
filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro; e o seu filho 
foi arrebatado para Deus e para o seu trono”.

Quem é 0 Dragão? O  Dragão não pode ser outro, a não ser o Diabo, que é 
apresentado ao longo das páginas sagradas como: leão (I  Pe 5.8; cf. Sl 91.13), 
serpente (v.9; Gn 3.15) e dragão (Ap 20.2).
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Vejamos as características desse asqueroso personagem:
1) Grande. Isso prova que o Inimigo, como “deus deste século” (2 Co 4.4), 

possui grande força (Lc 10.19).
2) Vermelho. N um a tradução literal, “avermelhado como fogo”, o que rep- 

resenta a sua atuação sangüinária no mundo (cf. Ap 6.4; Jo 10.10). Essa cor 
também está associada ao pecado (Is I . I 8); e o Diabo é aquele que peca desde 
o princípio, além de induzir pessoas a isso (Jo 8.44).

3) Possui dez chifres. Isso representa, à luz da profecia bíblica, os dez reinos que 
formarão a base do Império Anticristão: “E os dez chifres que viste são dez reis, 
que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, 
juntamente com a besta” (Ap 17.12; cf. Dn 7.24).

4) Tem sete cabeças com sete diademas. Isso diz respeito à plena autoridade que 
o Diabo exercerá sobre os reinos da Terra. A semelhança do Dragão com a 
Besta enfatiza que esta terá o poder daquele, como se lê em Apocalipse 13.2: 
“... e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio”.

5) Possuí uma grande cauda. Trata-se de uma referência à sua astúcia e ao seu 
baixo caráter (cf. Is 9.15), ao levar (arrastar) consigo a terça parte dos anjos que 
não guardaram o seu principado (2 Pe 2.4; Jd v.6).

A fúria do Dragão contra a mulher. Em Apocalipse 12.4, está escrito que o Dragão 
“parou diante da mulher (...), para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho”, mas 
ele não conseguiu fazer mal ao Menino.

Desde o princípio, o Inimigo lutou contra Israel, pois sabia que por meio dessa 
nação o Senhor realizaria a redenção da humanidade. Satanás não conseguiu frustrar 
o plano divino! O  Menino Jesus —  Filho de Davi, Filho de Abraão e Filho Uni- 
gênito de Deus —  nasceu em Belém da Judéia (M t I .I ;  2.1; Jo 3.16; G1 4.4,5).

Como já vimos, a narrativa em foco abrange passado, presente e futuro, en- 
fatizando, ainda que de modo subjetivo, a vitória de Cristo na cruz e seu alcance 
universal. O  versículo 5 menciona a ascensão de Cristo às alturas, após a sua ressur- 
reição para a nossa justificação: “... foi arrebatado para Deus e para o seu trono”.

Ao longo da História, foram muitas as tentativas do Dragão de destruir a 
mulher vestida do sol e o Menino:

1) Caim matou Abel; mas Sete deu continuidade à linhagem santa e piedosa, 
da qual sugiram os primeiros israelitas (Gn 4— 5; 10.1— 12.3).

2) Nos dias de Moisés, Faraó mandou matar os meninos israelitas, porém 
Deus preservou a muitos deles com vida, inclusive o próprio Moisés, que se 
tornou o libertador do povo de Israel (Ex I).

3) Saul, endemomnhado, tentou matar a Davi, pois o Diabo sabia que o 
Messias descenderia do trono davídico. Deus mais uma vez frustrou o plano 
maligno, guardando a vida de seu servo (I  Sm 18.10,11).
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4) O  Inimigo usou a rainha Atalia para matar a todos os herdeiros do trono 
de Davi. Mas o futuro rei Joás fot escondido por sua tia, e, aos sete anos, assumiu 
o reinado em Judá (2 Rs I I ).

5) N os dias da rainha Ester, o Inimigo usou o mau Hamâ, o qual urdiu um 
plano com data e hora, para exterminar todos os judeus (Et caps. 3; 8; 9).

6) N os tempos neotestamentários, Herodes intentou matar o menino 
Jesus; no entanto, Deus avisou os magos e, posteriorm ente, José, que levou 
o menino para o Egito (M t 2).

7) O  Inimigo tentou ao Senhor, mas ouviu dEle, por três vezes, a poderosa 
declaração: “Está escrito”, e foi vencido pela Palavra de Deus (M t 4 .I - I I ) .

8) N um a tentativa de impedir que Jesus chegasse à cruz, o Diabo pro- 
curou matá-lo antes, em Nazaré. M ilagrosamente, o Senhor escapou, “pas- 
sando pelo meio deles...” (Lc 4 .17-30).

9) Satanás conseguiu exercer influência psicológica sobre Pedro, que 
tentou fazer Jesus desistir de sua obra redentora; no entanto, ouviu a seguinte 
resposta do Senhor: “Para trás de mim, Satanás” (M t 16.22,23).

10) N o  G ólgota —  com o o D iabo não conseguiu m atar Jesus antes 
da cruz — , ten tou  convencê-lo a abandonar o m adeiro (cf. M t 27 .40 -42 ; 
Lc 2 3 .3 9 ), pois tem ia o poder do sangue ( I  Pe 1 .18,19; Cl 2 .14 ,15 ; H b
2 .1 4 ,1 5 ). Porém , o Senhor ali deu o brado  da vitória: “Está consum ado” 
(Jo 19 .30). G lória  a Deus! T odas as tentativas diabólicas foram  frus- 
tradas!

Satanás será precipitado na Terra. Após o Arrebatamento da Igreja, haverá uma 
batalha no céu. Sob o comando do arcanjo Miguel —  encarregado de proteger 
o povo de Deus (Jd v.9; D n 12 .1) — , os anjos de Cristo prevalecerão contra 
os do Diabo: “E houve batalha no céu: Miguel e seus anjos batalhavam contra 
o dragão; e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram; nem 
mais o seu lugar se achou nos céus” (Ap 12.7,8).

Nesse tempo, o Dragão será expulso das regiões celestiais: “... foi preci- 
pitado o grande dragão” (Ap 12.9). O  Diabo já foi julgado (Jo 16 .8 -11); a 
sua carreira está em descensão:

1) Q uando quis igualar-se a Deus, foi precipitado dos Céus, juntamente 
com os seus anjos (Is 14.12; E f 2.2).

2) N a  Grande Tribulação, será lançado na Terra (Ap 12.7-9).
3) N o  Milênio, ficará preso no Abismo (Ap 20.1-7).
4) Finalmente, será lançado no Lago de Fogo (R m  16.20; Ap 20.10).
Hoje, os anjos caídos agem no mundo (Ap 12.4), mas com limitações. Eles

habitam as regiões celestiais, no espaço sideral (E f  6.12; G1 1.8), onde está
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a sede do governo do “príncipe das potestades do ar” (E f  2.2). Por ocasião 
da Grande Tribulação, as hostes espirituais da maldade terão uma atuação 
mais direta e concentrada sobre os moradores da Terra (Ap 12.12).

A precipitação do Inimigo à Terra trará grande prejuízo ao mundo, principal- 
mente a Israel. A tríade satânica (Ap 13; 20.10) se estabelecerá com muita força: 
“Ai dos que habitam na terra e no mar! Porque o diabo desceu a vós e tem grande 
ira, sabendo que já tem pouco tempo” (Ap I2 .I2b).

Enquanto isso, haverá grande alegria nos Céus (Ap I2.I2a). IToje, o Diabo 
tem um relativo acesso à presença de Deus para acusar os seus servos (Jó I .6 -I I ;  
Zc 3.1,2), mas isso, então, não mais acontecerá (Ap 12.10). Todos os santos 
arrebatados e os que morrerem durante a Grande Tribulação estarão diante do 
Cordeiro, pois “... eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu 
testemunho; e não amaram a sua vida até à morte” (Ap 12.11).

A fuga de Israel para 0 deserto. N a segunda metade da Grande Tribulação, o Diabo 
perseguirá a mulher, isto é, Israel: “Quando o dragão viu que fora lançado na terra, 
perseguiu a mulher (...). E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água 
como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente” (Ap 12.13,15).

Deus protegerá o remanescente israelita durante a Grande Tribulação, especial- 
mente na fase final desse período: “E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha 
lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante mil duzentos e 
sessenta dias” (Ap 12.6).

Como Deus protegerá Israel. “E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, 
para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e 
tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente” (Ap 12.14). Essas asas 
de águia representam o livramento de Deus (cf. Ex 19.4), através do qual Israel será 
levado para um lugar seguro, onde estará protegido do Dragão (Sl 27.5; 91.1,4).

O  Inimigo lançará, então, uma corrente de água contra a mulher (Ap 12.15). 
N a simbologia profética, águas representam reinos (Is 8.7; Ap 17.5). Isso mostra 
que os exércitos do Anticristo marcharão contra Israel (Ap 16.12,16), porém o 
Espírito do Senhor arvorará contra eles a sua bandeira (cf. Is 59.19). A mulher 
também terá ajuda da “terra” (Ap 12.16), isto é, dos povos e nações favoráveis a 
Israel (M t 25.34-40).

Os juízos d iv in o s  d u r a n t e  a  G r a n d e  T r ib u la ç ã o

Antes de Cristo voltar em poder e grande glória, com a sua Esposa, muitos 
juízos divinos serão derramados sobre aTerra, descritos em Apocalipse sob selos, 
trombetas e taças. Como disse Jesus, em Mateus 24.22: “E, se aqueles dias não
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fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria; mas, por causa dos escolhidos 
[israelitas remanescentes], serão abreviados aqueles dias”.

Os quatro cavaleiros. Quando os primeiros quatro selos são desatados, na revela- 
ção dada ao apóstolo joâo, quatro cavaleiros, representado o Anticristo, a guerra, 
a fome e a morte, entram em ação (Ap 6.1-8). Bilhões de pessoas morrerão ainda 
nessa que será a primeira etapa do período tribulaciomsta.

Os últimos selos. A abertura do quinto selo revela que, entre os mortos, estarão 
vários servos de Deus, os mártires do período (Ap 6 .9-11). Ao ser desatado 
o sexto selo, ainda na primeira parte da Tribulação, mencionam-se um grande 
terremoto, alterações cósmicas e densas trevas (Ap 6.12-17).

As sete trombetas. N a abertura do sétimo selo, sete trombetas serão tocadas por 
sete anjos, desencadeando juízos divinos ainda mais intensos contra os morado- 
res da Terra (Ap 8— I I ) .  Haverá incêndios em vários lugares, pragas por toda 
parte e grande mortandade de peixes, no mar; rios e fontes serão contaminados, 
gerando mais mortes. Demônios descritos sob a figura de gafanhotos infernais 
gigantes atormentarão os homens durante cinco meses.

As sete taças da ira de Deus. Os últimos e mais terríveis juízos serão deflagrados 
pelo derramamento do conteúdo de sete taças da ira de Deus (Ap 15— 16). 
A primeira será derramada sobre os homens, fazendo-os enfermar. A segunda 
e a terceira, sobre mares, rios e fontes, transformando as águas em sangue. E a 
quarta, sobre o Sol, que se superaquecerá.

A quinta taça será derramada sobre o trono da Besta; seus seguidores morderão 
a língua de dor. E a sexta, sobre o rio Eufrates, a fim de fazê-lo secar, facilitando 
o acesso dos inimigos de Israel ao vale de Armagedom (Ap 16.12-16).

A última taça. Quando a sétima taça for derramada sobre o ar, será ouvida 
uma grande voz do trono de Deus: “Está feito!”; e ouvir-se-ão vozes, trovões, 
relâmpagos, e o maior terremoto de todos os tempos acontecerá, levando à morte 
inúmeras pessoas (Ap 16.17-21).

Em I960, no Chile, ocorreu o maior tremor de terra já medido (9,5 graus na 
escala Richter); vitimou “apenas” 5.700 pessoas. N a China, em 1556, morreram 
cerca de um milhão de pessoas; e, em 1976, quase setecentas mil. Imaginemos 
como será o último e maior terremoto da História! Será que, depois disso, 
famosas cidades do mundo, como Paris, Londres, Washington e Nova Iorque, 
continuarão existindo? (cf. v. 19.)

A  M a n if e s t a ç ã o  d e  C r is t o  e m  p o d e r  e g r a n d e  g ló ria

A Manifestação de Cristo em poder e grande glória não deve ser confundida 
com o Arrebatamento. Primeiro, porque, na primeira etapa de sua Segunda Vinda,
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Jesus virá somente até às nuvens a fim de receber a sua Noiva, e não à Terra, para 
julgar os vivos. Além disso, um dos propósitos da segunda etapa será pôr um fim 
à Grande Tribulação; e isso se dará sete anos após o rapto da Igreja.

Em Mateus 24.30,31, Zacarias 12.10 e 14.4 vemos, de maneira resumida, 
praticamente todas as características desse evento escatológico mencionadas nas 
Escrituras:

Então, aparecerá no céu 0 sinal do Fílbo do Homem; e todas as tribos da terra se lamentarão 
e verão 0 Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E  ele 
enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde 
os quatro ventos, cL· uma à outra extremidade dos céus.
E  sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei 0 Espírito de 
graça e de súplicas; e olharão para mim, a quem traspassaram; e 0 prantearão como 
quem pranteia por um unigênito; e chorarão amargamente por ele, como se chora 
amargamente pelo primogênito.
E, naquele dia, estarão os seus pés sobre 0 monte das Oliveiras, que está defronte de 
Jerusalém para 0 oriente; e 0 monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para 0 oriente 
e para 0 ocidente, e haverá um vale muito grande; e metade do monte se apartará para 
0 norte, e a outra metade dele, para 0 sul.

Jesus será visto por todos. Diferentemente do Arrebatamento, na Manifestação de 
Cristo o mundo todo o verá: “Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, 
até os mesmos que o traspassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão sobre 
ele. Sim! Amém!” (Ap 1.7). Ele virá publicamente: “há de vir assim como para 
o céu o vistes ir” (At I . I I).

Ele será visto pelos judeus (os que o traspassaram) e por todas as nações. 
Todos os adoradores da Besta o contemplarão e lamentarão, pois na segunda 
etapa Jesus virá como Rei dos reis, Senhor dos senhores e Juiz de toda a Terra.

Jesus virá com poder e grande glória. Em Apocalipse 19 .11-16 há uma descrição de 
como será a Manifestação de Cristo, de qual passagem destacamos os versículos 
11,14 e 16:

E  vi 0 céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se 
Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça.
E  seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho 
fno, branco e puro.
E  na veste e na sua coxa tem escrito este nome: R e i  DOS REIS E S e n h o r  d o s  

SENHORES.
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Pessoas que não temem a Deus nem conhecem a sua gloriosa Palavra dizem: 
“Quando Jesus voltar, vão matá-lo de novo. Dessa vez será por meio de cadeira 
elétrica, mjeção letal, fuzilamento”. N o  entanto, quando Ele se manifestar visi- 
velmente, fará isso com grande poder e glória! Aos seus inimigos só restará uma 
alternativa: lamentar (Ap 1.7).

Jesus virá com os seus santos. Em Mateus 24.31 está escrito que o Senhor enviará 
anjos, com rijo clamor de trombeta, para reunir os seus escolhidos desde uma 
à outra extremidade dos Céus. A trombeta aqui nada tem que ver com a men- 
cionada I Coríntios 15.52, cuja finalidade é convocar os salvos ressuscitados e 
vivos no momento do Arrebatamento (cf. I Ts 4.16,17).

N a Manifestação de Cristo em poder e glória haverá uma reunião de todos 
os santos, de todas as épocas: os que já estarão nos Céus, em corpos glorificados, 
e os vivos —  remanescentes judeus e gentios (M t 25.32) — , que sobreviveram 
à Grande Tribulação. Todos juntos ingressarão no Milênio. O  texto de Marcos 
13.27 é ainda mais claro que Mateus 24.31 quanto a isso, pois informa que os 
anjos reunirão os escolhidos da extremidade da Terra até ao Céu.

Algumas passagens que mencionam a reunião de Cristo com o seus santos, 
por ocasião da Segunda Vinda, necessitam de atenção redobrada, a fim de que 
não haja confusão entre o Arrebatamento e a Manifestação do Senhor. Em ambas 
as etapas menciona-se que o Senhor Jesus virá com os seus santos. E isso faz 
com que alguns se precipitem em confundi-las.

1) Em I Tessalonicenses 3.13 está escrito: “para confortar o vosso coração, 
para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda 
de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos”. Neste texto, o termo 
“santos” refere-se às almas (espíritos+almas) dos salvos que serão transportadas 
do Paraíso à Terra, a fim de se unirem aos corpos na ressurreição, por ocasião 
do Arrebatamento (I  Ts 4.14,16).

2) Colossenses 3.4 diz respeito à Revelação de Cristo em glória, quando os 
salvos, em corpos glorificados, vierem com Ele: “Quando Cristo, que é a nossa 
vida, se manifestar, então, também vos manifestareis com ele em glória”. Judas 
vv.14,15 também alude à segunda etapa da Segunda Vinda, haja vista enfatizar 
que o Senhor virá “com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e 
condenar dentre eles todos os ímpios”.

3) Os capítulos 24 e 25 de Mateus são textos-chave para se compreender 
as duas etapas da Segunda Vinda de Cristo e outros eventos escatológicos.

Antonio Gilberto afirmou:

Em Mateus 24.3-14} temos a primeira fase da Tribulação. Isto ét os primeiros 
três anos e meio.
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Em Mateus 24.15-29 temos a segundafiase da Tributação, denominada aA Grande 
Tribulação”. (O  versículo 2 Ifiala da parte final da Tribulação 
Em Mateus 24.30,31 está a volta de Jesus em glória, sua revelação visível às 
nações da terra, equivalente a Zacarias 14.2-5 e Apocalipse 19.11-19.
Em Mateus 25.31-46 se vê 0 julgamento das nações e 0 prelúdio do Milênio de 
Cristo na terra.30

4) H á passagens em que as duas etapas são mencionadas juntas, exigindo do 
exegeta ainda mais atenção. T ito  2.13 é um bom exemplo disso: “aguardando a 
bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso 
Senhor Jesus Cristo”. A expressão “a bem-aventurada esperança” alude ao Ar- 
rebatamento, enquanto que a outra, “o aparecimento da glória do grande Deus”, 
se refere à Manifestação de Cristo em poder e grande glória.

5) Em Apocalipse 19.8,14 também vemos as duas etapas. N o  versículo 
8, a Igreja, galardoada, está nas Bodas do Cordeiro, vestida de linho puro, fino 
e resplandecente. N o 14, ela acompanha o Senhor Jesus, em sua Revelação em 
poder e grande glória: “E seguiam-nos os exércitos que há no céu em cavalos 
brancos e vestidos de linho fino, branco e puro”.

Haverá um grande Pentecostes. O  Arrebatamento será antecedido por um grande 
derramamento do Espírito sobre a Igreja (cf. Jl 2.28,29; At 2.17). Mas, na Re- 
velação de Cristo em poder e glória, Deus derramará o seu Espírito sobre Israel. 
Os seus remanescentes reconhecerão que Jesus é o Messias e, olhando para Ele, 
chorarão amargamente, arrependidos; eles hão de reconhecer a culpa pelo tras- 
passamento de seu Juiz, Legislador e Rei (cf. SI 22.16; Is 53.5; Jo 19.34).

Jesus virá à Terra. Cristo e os seus santos pousarão na Terra: “E, naquele dia, 
estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras” (Zc 14.4). E Ele porá fim à 
Grande Tribulação, vencendo a falsa trindade satânica (2 Ts 2.6-8), na batalha 
contra os seus exércitos: “E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, 
para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército” 
(Ap 19.19).

O  A r m a g e d o m  e a pr isã o  d e  S a t a n á s

N o texto bíblico acima vemos que o próximo evento escatológico, logo 
após à chegada de Cristo e seus exércitos à Terra, é a batalha do Armagedom. A 
população do mundo estará reduzida no momento em que ocorrer essa batalha 
(Zc 12.9; 14.16; Jr 50.20). Haja vista os vários juízos divinos derramados sobre 
a Terra.
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O que é 0 Armagedom? Após os sete anos de tribulações jamais vistas e sentidas 
na Terra (M t 24.21), haverá a batalha do Armagedom (lit. “monte de Megi- 
do”), em Israel (Ap 16.16; 19.19). Os exércitos da Besta se unirão na planície 
de Armagedom contra o povo israelita (Zc 12.3,9; 14.2).

Hoje, Israel continua sofrendo as conseqüências de sua rebelião contra Deus 
( I  Ts 2.15,16; Rm 10.21). N o período tribulaciomsta, o seu sofrimento será ainda 
maior e terá de lutar bravamente contra os seus inimigos (J1 3.9,10); porém haverá 
socorro do Alto aos poucos que invocarem o Messias (J1 2.32; Rm 11.25,26).

A vitória do Rei dos reis. Quando o remanescente de Israel estiver cercado, e a 
Serpente, pronta para “dar o bote”, o Inimigo terá de parar sobre a “areia do 
mar” (Ap 12.17,18, ARA); Deus porá limite à sua atuação. O  próprio Senhor 
Jesus, em poder e grande glória, vencerá os inimigos do seu povo com o assopro 
da sua boca, lançando as Bestas ainda vivas no Inferno e prendendo Satanás no 
Abismo por mil anos (2T s 2.8; Ap 19.19-21; 20.1-3).

Para onde irão os mortos da batalha do Armagedom? O  texto de Apocalipse 14.20 
dá uma idéia da grande mortandade que haverá então: “E o lagar foi pisado 
fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço 
de mil e seiscentos estádios”. Mas, para onde irão as almas desses mortos?

Com exceção das Bestas e do Dragão, todos irão para o Hades, onde aguar- 
darão a “segunda ressurreição”, que só se dará depois do Milênio. Não irão 
direto para o Lago de Fogo porque não terão sido ainda julgados e condenados. 
O  Inferno é um lugar para os ímpios condenados em um dos julgamentos esta- 
belecidos pelo Justo Juiz (M t 25.41; Ap 20.15).

A prisão do Inimigo. Os derrotados da batalha do Armagedom irão para três 
lugares diferentes. O  Anticristo e o Falso profeta serão lançados no Inferno, o 
Lago de Fogo. Os seus seguidores irão para o Hades, onde aguardarão o Juízo 
Final. E Satanás será preso no Abismo por mil anos (Ap 20.1-3).

Respondendo à pergunta “Por que Deus não destrói logo o Diabo, em vez 
de prendê-lo, antes do Milênio?”, o pastor Antomo Gilberto escreveu: “Primeiro, 
Deus não o destrói porque seria acusado de prepotente. Segundo, não o destrói 
porque o homem precisa primeiramente é de uma mudança de coração, isto é, 
de regeneração espiritual [, ao mvés de culpar Satanás de toda a sua má situação 
e seus problemas pessoais]”.'11

O  comentário acima nos leva à seguinte conclusão: conquanto inimigo de 
Deus, o Diabo tem sido útil para o cumprimento dos planos divinos em rela- 
ção à humanidade. O  Senhor a ninguém tenta; isso é uma atividade maligna. 
N o  entanto, por meio da tentação, permitida por Ele, manifestam-se os fiéis 
(Tg 1.12-15; Sl I0 I.6 ).
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N a Bíblia de Estudo Pentecostal, editada pela CPAD, há amda a seguinte nota 
sobre a prisão do Diabo: “Isso implica cessação total de sua influência durante 
mil anos. Depois dos mil anos, ele será solto por pouco tempo para enganar 
aqueles que se rebelarem contra o domínio de Deus”.32

O  Ju l g a m e n t o  d a s  N a ç õ es

As nações que sobreviverem ao Armagedom serão julgadas imediatamente 
por Jesus Cristo. Esse julgamento não deve ser confundido com o Juízo Final 
(Trono Branco), que se dará somente após o Milênio.

Em Joel 3.2,12,14, está escrito:

Congregarei todas as napes e as farei descer ao vale de Josafá; e ali com elas 
entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem 
eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra.
Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá; porque ali me assentarei, para 
julgar todas as nações em redor.
Multidões, multidões no vale da Decisão! Porque 0 dia do Se n h o r  esta perto, 
no vale da Decisão.

Quando se dará esse julgamento? O  texto acima responde a esta e a outras perguntas, 
apresentando um resumo do Julgamento das Nações:

1 ) 0  Juiz será o Senhor; é Ele quem diz: “Congregarei todas as nações”.
2) Os participantes serão os representantes de todas as nações (vivas, é claro), 

isto é, “os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém” 
(Zc 14.16).

3 ) 0  local será o vale de Josafá.
4) O  motivo do julgamento: o tratamento dado pelas nações a Israel: “por 

causa do meu povo e da minha herança, Israel”.
5) O  momento: durante a Manifestação do Senhor, logo após o Armagedom; 

pois as nações ainda estarão reunidas no vale da Decisão. Em Mateus 
25.31, Jesus disse: “E, quando o Filho do Hom em  vier em sua glória, e 
todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória”. 
Esta passagem enfatiza que o Senhor julgará as nações em sua Revelação 
em poder e glória, e não no Arrebatamento.

Onde f  ca 0 vale de Josafá? Segundo o pastor Antonio Gilberto, “Esse vale é até 
hoje desconhecido; nunca existiu. Talvez seja formado pelo fenômeno sobrena- 
tural de Zacarias 14.4, no momento em que Jesus descer à Terra. Certamente
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nessa mesma ocasião será formado o vale de Sitim, também desconhecido, mas 
mencionado em Joel 3.18”.33

N a Bíblia de Estudo Pentecostal há a seguinte nota sobre o local do julgamento 
em análise: “O  Vale de Josafá, que em hebraico significa ‘onde o Senhor julga’, 
é também chamado de ‘o vale da decisão’ (v. 14). E muito provável que seja o 
mesmo vale de Megido, que fica na região central da Palestina. Mais importante 
que sua localização é a mensagem de que, nele, Deus há de destruir, um dia, todo 
o mal, vindicar e resgatar o seu povo fiel”.34

Comparando as opiniões acima com o que está escrito em Joel 3, chegamos 
à conclusão de que Armagedom, Megido e Josafá aludem à mesma região onde 
se darão dois acontecimentos:

1) O  Armagedom, a batalha entre os exércitos de Israel e do Anticristo, a qual 
será vencida pelo Senhor Jesus, que se manifestará em poder e grande glória.

2) O  Julgamento das Nações, que ocorrerá imediatamente após a tal batalha 
no Megido.

Quem participará desse julgamento? O  texto de Mateus 25.31-46 menciona o 
juízo das nações vivas de maneira pormenorizada. Nos versículos 32 e 33, Jesus 
afirmou: “e todas as nações serão reunidas diante dele [do Filho do Homem], e 
apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as 
ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda”.

Considerando o que diz a profecia de Joel, citada acima, os “bodes” repre- 
sentam as nações inimigas de Israel, e as “ovelhas”, as que lhe dispensaram um 
bom tratamento (cf. Sl 122.6).

1) Os pertencentes às nações identificadas como “ovelhas” são chamados 
pelo Senhor Jesus de “justos” por duas vezes (M t 25.37,46).

2) Quanto aos “bodes”, além deste nenhum outro adjetivo lhes é atribuído. 
Mas, ao estabelecer uma divisão entre “ovelhas” e “bodes”, o Senhor Jesus, ainda 
que de maneira implícita, faz alusão ao histórico contraste entre os justos e os 
ímpios, entre os que servem a Deus e os que não o servem (cf. Sl I; Pv 4.18,19; 
M l 3.18; M t 13.40-50).

Os critérios desse julgamento. Por que as nações-ovelhas serão absolvidas? Jesus lhes 
dirá, naquele Dia: “tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; 
era estrangeiro, e hospedastes-me; estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; 
estive na prisão, e fostes ver-me” (M t 25.35,36). Ele explicará aos justos que, ao 
fazerem bem ao povo de Israel —  os seus “pequeninos irmãos” — , estavam tra- 
tando, na verdade, diretamente com Ele (vv.37-40).

A sentença para os representantes das nações-bodes não lhes será favorável. 
Eles, que estarão à esquerda do Rei, ouvirão: “Apartai-vos de mim, malditos, para
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o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos” (M t 25.41). A justiça do 
Rei fica clara aqui, pois o critério para a condenação dos “bodes” será o mesmo 
usado na absolvição das “ovelhas”: “tive fome, e não me destes de comer; tive 
sede, e não me destes de beber...” (vv.42-45).

Tudo o que é feito em relação ao povo de Deus —  seja este a Igreja, seja. 
como no caso em apreço, Israel —  constitui-se em ações boas ou más para com o 
Senhor, diretamente (M t 10.40-42). Saulo perseguia a igreja primitiva, mas ouviu 
de Jesus a dura pergunta: “Saulo, Saulo, por me persegues?” (At 9.4). Portanto, 
quem diz que ama a Deus deve demonstrar isso no tratamento aos “pequeninos 
irmãos” (cf. I Jo 2 .1 1; 4.20,21).

O destino dos sentenciados. Quanto aos ímpios, o seu destino será o Inferno (gr. 
geenna), se bem que, em Mateus 25.41,46, Jesus não empregou este termo, e sim 
duas expressões equivalentes: “fogo eterno” (gr. pur to aionion) e “tormento eterno 
(gr. kolasin aionion). Estes correspondem ao Geena e ao Lago de Fogo (gr. limnem í c h  

puros), designações de um mesmo lugar: o Inferno (M t 10.28; Ap 20.15).
Al guém pode pensar que Deus será demasiado rigoroso ao lançar os 

opositores de Israel diretamente no Lago de Fogo. Os atos de Deus são ab- 
solutamente perfeitos, e por serem dEle estão aquém da avaliação do homem, 
que é tão somente criatura, enquanto Deus é o supremo e perfeito Criador 
e igualmente Juiz. Ler SI 145.17. Outrossim, é preciso considerar que esse 
julgamento, na verdade, será apenas uma consumação. Como vemos em Apo- 
calipse, os condenados terão muitas oportunidades de arrependimento durante 
a Grande Tribulação. “E não se arrependeram de seus homicídios, nem das 
suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroíces” (9.21 . Ler 
também João 3.18.

Mas o Senhor Jesus, identificado em Mateus 25 como o Rei, dirá tambem 
aos que estiverem à sua direita, isto é, as nações-ovelhas: “Vinde, benditos de 
meu Pai, possuí por herança o Reino que vos está preparado desde a fundação 
do m undo” (v.34). O  termo “Remo”, aqui, alude ao Milênio, conquanto esteja 
escrito, no versículo 46, que os justos irão “para a vida eterna”, em contraste 
com os ímpios, cujo destino será “o tormento eterno”.

As nações absolvidas irão para a vida eterna no sentido de ingressarem no 
esplendoroso Milênio como povos naturais. O  v.46 do capítulo em apreço refere- 
se ao estado dos ímpios no Inferno (v.4I), e também ao estado dos justos no 
Milênio. “Vida eterna” é Zoe aionios, o estado ou condição de vida bem-aventurada 
da era milenial, em que esses povos terão todas as oportunidades de seguirem ao 
Senhor Jesus Cristo e permanecerem nEle. Como pessoas comuns, cujos corpos 
amda não terão sido transformados, deverão permanecer fiéis até ao fim, assim
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como ocorre hoje com os servos do Senhor. Estes têm a certeza da vida eterna 
(Jo 5.24; R m  8.1), mas não podem descuidar de sua comunhão com o Senhor 
(Ap 2.10; 3 .11; M t 24.13).

A m il e n a r is m o , p ó s - m il e n a r ism o  e pr é - m il e n a r ism o

Antes de discorrermos sobre o Milênio, faremos uma breve análise dos três 
principais sistemas teológicos (e seus subsistemas) de interpretação relacionados 
ao Milênio, a fim de que nos firmemos cada vez mais no que a Palavra de Deus 
assevera sobre as últimas coisas.

O que ê 0 amilenarismo? Ê uma escola de interpretação que espiritualiza boa parte 
das passagens bíblicas futuríveis. O  amilenarismo (ou amilenismo) interpreta, 
a qualquer custo, as profecias sobre o Remo de Deus na Terra à luz da obra 
redentora de Cristo. N a cruz, ao dar o último brado, o Senhor teria prendido 
Satanás, simbolicamente. Esse aprisionamento significa que o Senhor limitou o 
poder do Inimigo de enganar as nações (cf. Ap 20.1-3).

De acordo com esse sistema, a Segunda Vinda não terá duas etapas. Tudo 
acontecerá de uma vez só, “naquele dia”. Quanto aos “mil anos”, mencionados 
claramente em Apocalipse 20.1-7 por seis vezes, trata-se apenas de um número 
simbólico, que indica um período de tempo iniciado na primeira vinda de Cristo, 
o qual nunca terminará! Não haverá, pois, um Reino milenar e físico; afinal, o 
Reino Eterno e espiritual já está em plena atividade.

Mas os próprios amilenaristas reconhecem, em suas obras, que é impossível 
ser dogmático quanto ao que significa a expressão “mil anos” em Apocalipse 
20. Em outras palavras, eles têm preferido negar o que está clara e literalmente 
escrito, a fim defender uma teoria fundamentada em uma interpretação hipo- 
tética! Afinal, até que ponto o sistema amilenarista é verossímil e biblicamente 
fundamentado ?

O que é 0 pós-milenarismo? Este sistema de interpretação tem semelhanças 
com a anterior, haja vista afirmar que não haverá um período de mil anos em 
que Cristo reinará naTerra, e que o Diabo já foi aprisionado quando o Senhor 
morreu, no Gólgota. N o  primeiro advento do Senhor teria acontecido o esma- 
gamento pactuai do Inimigo. Nesse caso, o anjo que o prendeu (cf. Ap 20.1) é 
o próprio Cristo. E os resultados disso estariam ocorrendo progressivamente 
ao longo da História.

Entretanto, não há como interpretar, à luz das Escrituras, o texto de Apoca- 
lipse 20.1-3 como uma alusão ao suposto aprisionamento de Satanás ocorrido 
na cruz. Afinal, a própria Palavra de Deus assevera que ele é “o príncipe das
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potestades do ar” (E f 2.2); e pode, inclusive, opor-se hoje aos servos do Senhor 
(I  Ts 2.18; I Pe 5.8,9; E f 6.11,12).

Se o Inimigo tivesse mesmo sido aprisionado quando Jesus foi crucificado, 
de que maneira teria conseguido encher o coração de Ananias, para que este 
mentisse ao Espírito Santo (At 5.3)? Por que Paulo afirmou que “o deus deste 
século [o Diabo] cegou os entendimentos dos incrédulos” (2 Co 4.4)? E por 
que o doutor dos gentios, ainda, afirmou que não ignorava os ardis de Satanás 
(2 Co 2 .1 1)?

O pós-milenarismo (e também o amilenarismo) afirma que Cristo está reinan- 
do, mas em espírito. Ele foi entronizado como Rei logo após a sua ressurreição e 
ascensão. E o fato de Ele estar hoje assentado à mão direita de Deus, nas regiões 
celestiais, denota que o Reino “milenar” está em plena atividade. Pouco a pouco, 
o Rei conquistará o mundo pela vitória do evangelho.

Para essa escola de interpretação, o Milênio é uma extensão do período da 
Igreja que ocasionará uma grande disseminação do evangelho. Os “mil anos”, 
pois, são simbólicos e correspondem ao período entre a morte de Cristo e a 
evangelização total do mundo. O  que isso significa? Que os “mil anos” de Apo- 
calipse 20.1-7 já são, hoje, mais de dois mil anos!

A interpretação preterista. Tanto o amilenarismo como o pós-milenarismo fazem 
uma leitura preterista das Escrituras. Nesse caso, a Grande Tribulação já teria 
acontecido, na geração contemporânea de Cristo, e o Anticristo, se manifes- 
tado, no século I. Como apoio à sua interpretação, empregam passagens do 
livro de Apocalipse que tratam da iminência das últimas coisas (cf. Ap 1.1,3; 
22.7,10,12).

Entretanto, se acreditarmos que já estamos no Milênio —  sendo este suposta- 
mente um período indefinido entre a morte de Cristo e a evangelização mundial, ou 
um Reino Eterno inaugurado na primeira vinda do Senhor— , o Arrebatamento não 
será o primeiro evento escatológico, e sim o fim de todas as coisas. E isso implica 
adaptar toda a mensagem da Bíblia ao raciocínio humano evidenciado nesse sistema 
preterista, além de ignorar a clara seqüência cronológica de Apocalipse 19 a 22:

1) A Igreja glorificada no Céu: I9 .I - I0 .
2) A Manifestação de Cristo em poder e grande glória: I 9 . I I - I 6 .
3) O  Armagedom: 19.17-19.
4) A vitória de Cristo sobre o império do Anticristo: Ap 19.20,21.
5) A prisão de Satanás: 20.1-3.
6) A ressurreição dos mártires da Tribulação: 20.4,5.
7) O  Milênio: 20.4-6.
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8) A liberação de Satanás após o Milênio: 20.7-9.
9) A destinação eterna do Diabo: 20.10.

10) O  Juízo Final: 20.11-15.
11) Novo Céu e Nova Terra: 21-22.
Como explicar o fato de que haverá duas ressurreições e vários julgamentos? 

Todos os eventos mencionados após o Arrebatamento se darão num só instante? 
Tentemos imaginar como seria isso. O  Arrebatamento, as ressurreições de justos 
e injustos, o Tribunal de Cristo, o Julgamento das Nações, o Juízo Final. Enfim, 
tudo ocorreria num só momento?!

A pregação do evangelho em todo 0 mundo. Os pós-milenaristas apegam-se ao texto 
de Mateus 24.14 para afirmar que Jesus só voltará depois de toda a Terra ter sido 
evangelizada. Mas isso, além de refletir má exegese, retardaria a Segunda Vinda 
por mais alguns milhares de anos.

Em Mateus 24.3, os discípulos de Jesus lhe fizeram uma pergunta tríplice: 
“Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vmda e do fim do 
mundo?” E quem lê atentamente todo o capítulo percebe que a resposta do Senhor 
também foi tríplice, mas não necessariamente em ordem cronológica.

Jesus falou de eventos que ocorreriam num futuro próximo (a destruição de 
Jerusalém, no ano 70) e de outros dois tipos de acontecimentos que se dariam 
num futuro mais remoto. N o  versículo 24, Ele disse: “E este evangelho do Reino 
será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o 
fim”. O  termo “fim”, aqui, tendo em vista a tríplice pergunta dos discípulos, não 
dizem respeito à Segunda Vinda, e sim ao “fim do mundo”.

Quando, pois, o evangelho será pregado em todo o mundo? Somente no Milê- 
nio; a Terra então se encherá do conhecimento do Senhor (Is 2.3), e o próprio Cristo 
estará reinando. Daí a ênfase “evangelho do Reino”, se bem que esta expressão 
também é empregada em referência ao evangelho pregado hoje (cf. Mc I.I4).

O  texto de I Coríntios 15.24,25 corrobora a explicação acima: “Depois, virá 
o fim, quando tiver entregado o Remo a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado 
todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto 
a todos os inimigos debaixo de seus pés”. Observe que o fim só virá depois que 
Cristo reinar (cf. Dn 2.36-44)! Aqui temos uma clara alusão ao Milênio.

Explicação pós-mílenarista para os “mil anos”. Pós-milenaristas e amilenaristas apre- 
sentam inúmeros argumentos contra o Milênio como fato literal, baseados em 
passagens extraídas do contexto. Apesar disso, reconhecem que é difícil negar a lite- 
ralidade da expressão “mil anos”, mencionada seis vezes em Apocalipse 20.1-7.

N um a tentativa de justificarem o seu sistema, os pós-milenaristas têm afirma- 
do que a palavra “mil”, em Apocalipse 20, é simbólica. Que autoridade eles têm
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para afirmar isso? Como mil é o cubo de dez (IOx 10x10), e este é um número 
de perfeição quantitativa, os “mil anos” (dizem eles) é uma descrição simbólica 
da glória permanente do Reino que Cristo estabeleceu quando veio ao mundo.

O pós-milenarismo, aliás, afirma que o livro de Apocalipse deve ser inter- 
pretado, em geral, de maneira simbólica, e isso lhe oferece base para defender a 
infundada argumentação acima, que espiritualiza várias passagens bíblicas literais. 
Curiosamente, os defensores dessa escola se valem das parábolas de Jesus e das 
profecias do Antigo Testamento, e as interpretam simbolicamente para funda- 
mentarem as suas teorias!

N a verdade, por mais que o pós-milenarismo tente negar a literalidade do 
Milênio, só conseguiria isso se, de fato, a Palavra de Deus não dissesse, com 
todas as letras, que ele não é literal. Contudo, não há como negar um evento 
escatológico apresentado nas Escrituras com tantas riquezas de detalhes.

O que é 0 pré-miknarismo? Ê uma escola de interpretação que, em geral, honra 
as Escrituras, afirmando que Cristo voltará antes do Milênio. Por outro lado, 
dependendo de seu subsistema de interpretar o período tribulacionista, pode se 
mostrar contraditória. Haja vista o pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo, 
correntes pré-milenaristas que defendem a idéia (já refutada neste capítulo) de 
que a Igreja enfrentará a Grande Tribulação ou a primeira parte dela.

O sistema de interpretação que se harmoniza com as Escrituras é o pré- 
milenarismo pré-tribulacionista. De antemão saibamos que a Palavra de Deus 
é eterna, soberana e final ante escolas de pensamento, sistemas e argumentos 
humanos. Que direito tem o barro de questionar o oleiro? (Rm  9.20,21). Ela 
simplesmente é a verdade; cabe a nós aceitá-la, despojando-nos de todo pre- 
conceito. O  que está escrito nas Escrituras é a verdade, concordem ou não os 
teólogos, com as suas escolas. Nesse caso, não é a Bíblia que é pré-milenarista 
pré-tribulacionista; é esta escola que é bíblica.

O  M il ê n io , s e g u n d o  as E s c r it u r a s

Com o Anticristo, o Falso Profeta e as nações opressoras de Israel para sem- 
pre no Inferno, além de Satanás aprisionado por mil anos no Abismo, o mundo 
terá um novo começo. Haverá aqui mil anos de paz, justiça e prosperidade, sob 
o comando do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cumprir-se-á na Terra a 
tríplice profecia de Isaías 33.22: “o S e n h o r  é o nosso Juiz; o S e n h o r  é o nosso 
Legislador; o S e n h o r  é nosso Rei; ele nos salvará”.

O que é 0 Milênio? Como o próprio termo sugere, o Milênio é um período de 
mil anos em que a Igreja reinará com Cristo na Terra (Ap 20.4). Trata-se de uma
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época áurea, aguardada com muita ansiedade pelos israelitas e pela Igreja. Fala-se 
muito em paz mundial, porém esta só ocorrerá mesmo nesse glorioso reinado 
do Senhor Jesus, o Príncipe da paz (Is 9.6).

Se alguém pensa que os judeus estão equivocados quanto a esperarem um Reino 
messiânico na Terra (Lc 2.38; At 1.6), é bom atentar para o fato de que o próprio 
Senhor Jesus não tirou deles essa esperança. Ao ser perguntado sobre o tempo da 
restauração do tal Reino, Ele apenas respondeu: “Não vos pertence saber os tempos 
ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder” (At 1.7).

Mas não é somente Israel que espera a restauração do Reino. A Igreja também 
tem essa esperança, e a oração diária de quem ama a Segunda Vinda de Cristo 
é: “Venha o teu Reino”. Hoje, nós já fazemos parte do Reino de Deus, que 
implica domínio divmo nos corações do seu povo e no meio dele (M t 12.28; 
Jo 14.23; M c 9.1; Cl I .I  3). N o  entanto, o Milênio será estabelecido na Terra, 
literalmente ( I  Co 15.24-28).

O Reino Milenial é também a última dispensação: a da “plenitude dos tem- 
pos” —  se bem que alguns ainda insistem em dizer que não há na Bíblia a doutrina 
das dispensações, e que elas foram “fabricadas” pelos dispensacionalistas. Ora, 
um exame sem preconceito de algumas passagens bíblicas é suficiente para nos 
convencer de que o Senhor através dos tempos tem empregado diferentes maneiras 
de tratar com a humanidade, estando embutidas nisso as dispensações e alinaças 
(cf. Gn 2.15-17; 3.9-24; 9.8-17; I2 .I-3 ; Êx 20— 23; D t 28; Jo I .I7 ) .35

De acordo com Efésios 1.9,10, para o Milênio convergem todas as alianças 
e períodos mencionados na Bíblia: “descobrindo-nos o mistério da sua vontade, 
segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar 
em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que 
estão nos céus como as que estão na terra”.

O sonho profético de Nahucodonosor. Nos dias do profeta Daniel, o Senhor deu um 
sonho a Nabucodonosor, pelo qual se resume a história dos impérios mundiais, 
a partir do babilônico, até chegar ao tempo do Milênio. Este, todavia, não será 
propriamente um império, e sim o Reino de Cristo. Um império prevalece pela 
imposição; mas, mesmo no período em apreço, Jesus não obrigará ninguém a 
aceitá-lo como Senhor e Salvador.

O  sonho do rei da Babilônia teria sido um devaneio, sem nenhuma impor- 
tância no plano escatológico, caso o Deus do Céu não tivesse revelado a sua 
significação a seu servo Daniel (2.27-30). Consideremos agora o texto de Daniel 
2.31-45, que contém o tal sonho e a sua interpretação:

I )  O  rei viu uma grande estátua —  cuja cabeça era de ouro fino; o peito e 
os braços, de prata; o ventre e as coxas, de cobre; as pernas, de ferro; e os pés, de
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ferro e barro — , a qual foi atingida nos pés por uma pedra cortada sem auxílio 
de mãos (vv.3I-34).

2) Daniel disse ao imperador da Babilônia que ele era a cabeça de ouro; e 
que, depois dele, se levantaria outros dois reinos inferiores, representados pela 
prata e pelo cobre (vv.36-39). Segundo a História, os dois impérios que vieram 
após o babilônico foram o medo-persa, fundado por Ciro, em 539 a.C., e o grego, 
estabelecido por Alexandre o Grande, em 330 a.C. Este, aliás, teria domínio sobre 
toda a Terra (v.39).

3) O  profeta explicou que as pernas de ferro da estátua também representavam 
um reino, que “será forte como o ferro; pois, como o ferro esmiuça e quebra tudo, 
como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará” (v.40). Sabemos, 
pela História, que esse quarto império mundial foi o romano; este, com a sua true- 
ulência, dominou o mundo a partir de 67 a.C., numa amplitude sem precedentes.

4) Quanto aos pés da estátua e seus artelhos em ferro e barro, Daniel 
explicou que se tratava de um reino dividido: firme como o ferro; e, ao mesmo 
tempo, frágil como o barro. O  fato de esses dois elementos não se misturarem 
denotava que o tal império (uma confederação de reinos), não se entenderia; seria 
um grande governo, porém dividido (vv.4I-43).

Sabemos, também pela História, que, depois do Império Romano, surgiram 
alguns estados nacionalistas fortes, e outros, fracos, os quais, ao longo dos séculos 
vêm tentando uma grande e forte coalizão, mas sem sucesso. Haja vista a União 
Européia, formada por países fortes, como Alemanha e França, e fracos, como 
Letônia e Lituânia, e mesmo entre os considerados fortes não há consenso geral 
e amda, nesses tidos como fortes, há vulnerabilidade internamente.

Segundo o pastor Antonio Gilberto, “O ferro é o governo ditatorial, totalitário 
que hoje cada vez mais aumenta em todos os continentes... O  barro é o governo 
do povo, democrático, republicano... é formado de partículas soltas, o que indica 
governo do povo... Já o ferro é formado de blocos compactos, indicando poder 
centralizado. Temos hoje no mundo estas duas formas de governo”.36

5) Após ter sido atingida nos pés pela pedra cortada sem mãos, a estátua foi 
esmiuçada por completo. Ferro, barro, cobre, prata e ouro tornaram-se pó, e este 
foi levado pelo vento (vv.34,35). A pedra, então, cresceu e se transformou em 
um grande monte e encheu toda a Terra (v.35). Daniel disse a Nabucodonosor 
que, nos dias desses reis, Deus levantará um Reino que jamais será destruído, o 
qual esmiuçará e consumirá todos os outros reinos (vv.44,45).

A luz da Palavra profética, os pés da estátua, com os seus dez dedos, representam 
os reinos que formarão a base para a ascensão da Besta (cf. Ap 13.1; Dn 7.24,25). 
E exatamente os pés foram atingidos pela Pedra! Vemos, pois, nessa revelação dada
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a Daniel, que o Milênio será o último Reino mundial, que sobrepujará a todos os 
impérios que antes dele existiram, principalmente o do Anticristo.

Quando se dará 0 Milênio? Em Lucas 21.24, Jesus disse que Jerusalém seria pisada 
pelos gentios até que os tempos deles se completassem. A expressão “tempos dos 
gentios” alude ao tempo em que Israel permaneceria sob o domínio estrangeiro. 
Esse período começou quando uma parte dos israelitas foi levada cativa pelos 
babilônios, em 586 a.C., e terminará efetivamente quando Cristo inaugurar o 
Milênio.

A luz do sonho que o Senhor deu a Nabucodonosor, descrito acima, o 
domínio dos gentios começou com a cabeça de ouro: Babilônia. Esse controle 
continuou com a coligação do Império Medo-Persa, representada pelo peito e 
pelos braços de prata; e com a Grécia (ventre e coxas de cobre).

Os tempos dos gentios avançaram com as pernas de ferro do Império Ro- 
mano —  isso alude: à extensão desse império (as pernas são a parte mais longa 
do corpo); à sua divisão em Ocidental e Oriental (duas pernas); e à sua rudeza 
ditatorial e totalitária (ferro). Esse período de domínio gentílico permanecerá 
até que os pés da estátua (o Império do Anticristo) sejam atingidos pela Pedra 
cortada sem mãos: Cristo.

Nos tempos dos gentios, o mundo não melhorará em nenhum aspecto. Os 
elementos da estátua foram ficando inferiores, além de terem sido descritos por 
Daniel de cima para baixo, da cabeça aos pés: ouro, prata, cobre, ferro, ferro 
com barro, até que tudo se transformou em pó. A Pedra virá do Alto, o que é 
uma alusão clara à Manifestação do Senhor em poder e glória para destruir os 
inimigos de seu povo, no Armagedom, e estabelecer o seu Remo na Terra.

Além do sonho profético de Nabucodonosor, a comparação entre Apocalipse 
I 9 . I I - I 6  e 20.2-6 é convincente quanto ao fato de que o Milênio ocorrerá depois 
da Manifestação de Cristo, logo após a Grande Tribulação. N a primeira passagem, 
Jesus vem à Terra com todos os seus santos. N a segunda, numa seqüência de 
acontecimentos, Satanás é preso por mil anos, e micia-se o Reino Milenial.

Onde ocorrerá 0 Milênio? Alguns consideram o fato de Cristo reinar na Terra 
durante mil anos uma utopia. Dizem que Deus não desceria de sua alta posição 
para reinar no mundo. Tais teólogos, cuja fonte de autoridade é o próprio racio- 
cínio, se esquecem de que o Senhor Jesus já fez algo muito mais inconcebível! 
Sendo em forma de Deus, amquilou-se a si mesmo e viveu entre os homens como 
Servo! E mais: morreu como Homem pelos nossos pecados (Fp 2.6-8)! Por que 
não viria ao mundo para reinar com vara de ferro?

Em I Coríntios 6.2 está escrito: “Não sabeis vós que os santos hão de julgar 
o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos
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de julgar as coisas mínimas?” Onde e quando será isso? N o  Juízo Final? Não! 
Esse julgamento será durante o reinado de Cristo (Ap I I . 15; 2.26,27).

A capital do Reino será no Céu ou na Terra? As profecias são claras quanto ao 
fato de que a capital do Remo Milenial será Jerusalém (Is 2.2,3; 62.4; 60.1-3; 
66.20; M q 4.8-13). Mas não devemos fazer confusão entre a Jerusalém terrestre 
e a celestial. A sede do governo de Cristo estará num lugar onde existe mar (Ez
47.15). E, acerca da Nova Jerusalém, está escrito: “E vi um novo céu e uma 
nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não 
existe” (Ap 2 I .I) .

Cristo reinará, então, naTerra, na Jerusalém terrena, pois em Apocalipse 21.2 está 
escrito: “E eu, João, vi a Santa Cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, 
adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido”. Não há dúvidas de que o 
“marido”, nessa passagem, seja Cristo; e a Nova Jerusalém descerá para Ele.

N a verdade, os salvos transformados não estarão restritos à Jerusalém terrestre, 
em razão de já estarem em corpos glorificados (Rm  8.17,18,30; Cl 3.4; I Pe 
5.1); eles terão livre acesso àTerra. Como isso será possível? Lembremo-nos de 
que os salvos terão um corpo semelhante ao do Cristo ressurreto (Fp 3.21). E 
o Senhor, após a sua ressurreição, além de não estar sujeito às leis da natureza, 
podia interagir com os seus discípulos (cf. Lc 24.15,31; Jo 20.19,26).

Quem participará do Milênio? N o  Reino Milenial, haverá dois grupos distintos 
naTerra: a Igreja glorifícada e os povos naturais.

1) Os salvos transformados, que já estarão com os corpos glorificados (Fp 
3.20,21), terão incumbências nesse governo. Eles poderão interagir com os povos 
naturais, similarmente ao que aconteceu com Jesus, depois de sua ressurreição 
(Lc 24.39; Jo 20.19,27).

2) Os judeus salvos, os gentios absolvidos no Julgamento das Nações, todos 
sobreviventes da Grande Tribulação, além do povo nascido durante os mil anos, 
também ingressarão no Milênio. As pessoas cujos corpos não foram transforma- 
dos terão o seu desenvolvimento normal; haverá, então, nascimentos e mortes. E, 
apesar de o Tentador estar aprisionado, o pecado ainda prevalecerá no coração 
dos não-glorificados (Is 65.20).

O  pastor Antonio Gilberto faz uma aplicação de Lucas 9.27-31 que nos 
ajuda a compreender esse assunto. Nessa passagem, segundo ele, o Milênio é 
mencionado em miniatura, conforme as palavras do Senhor no versículo 27. 
Cristo aparece em glória (vv.28-3I). Moisés representa os santos que dormiram 
no Senhor (v.30). Lembremo-nos que Moisés morreu. Elias é o representante 
dos santos trasladados (v.30). Elias foi trasladado. Pedro é uma figura dos san- 
tos vivos por ocasião do Reino (vv.32,33); havia três apóstolos com Jesus, mas
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somente Pedro teve destaque. A multidão ao pé do monte representa as nações, 
que terão um lugar no Milênio (v.37).־'

Israel no Milênio. Haverá um grande derramamento do Espírito, primeiramente 
sobre Israel, no período da Grande Tnbulação, e se estenderá por todo o Milênio 
(Zc 12.10; Ez 36.27). Deus disse, por meio de Ezequiel: “Nem  esconderei mais 
a minha face deles, quando eu houver derramado o meu Espírito sobre a casa de 
Israel, diz o Senhor Jeová” (39.29).

Em Zacarias 6.12,13,15 está escrito:

Assim fala e diz 0 S e x h o r  dos Exércitos: Eis aqui 0 homem cujo nome é Renovo; 
ele hrotará do seu lugar e edifcará 0 templo do SENHOR. Ele mesmo edifcará 0 

templo do SENHOR, e levará a glória, e assentar-se-á, e dominará no seu tronoג e 
será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos.
E  aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do S e x h o r , e vós sabereis 
que 0 SENHOR dos Exércitos me tem enviado a vós; e isso acontecerá, se ouvirdes 
mui atentos a voz do S e x h o r , v o s s o  Deus.

A passagem acima não deixa dúvidas quanto à reconstrução do Templo, em 
Jerusalém, a qual se dará em algum momento, antes ou durante o Milênio. O  
certo é que, nesse período, a Casa de Deus estará em plena atividade; em Ezequiel 
40-44 temos uma descrição profética detalhada sobre isso. Não haverá no Templo 
milenial a presença da arca, haja vista esta representar a presença daquEle que 
estará entre os seus servos, em pessoa, literalmente, reinando.

Israel possuirá toda a terra prometida. Os servos de Deus galardoados participarão 
do Reino de Cristo em toda a Terra (cf. Lc 19.17). Contudo, uma organização 
por estados será feita pelo Senhor, tendo Israel como ocupante do território que 
o Senhor tencionou entregar-lhe no passado, isto é, desde o Mediterrâneo até 
ao rio Eufrates (Gn 15.18; 17.8; Êx 23.31; Ez 48).

Haverá amplo conhecimento do Senhor. O  evangelho será pregado em todo o 
m undo pelos discípulos do Senhor (Is 54.13; M t 24.14). Além disso, “virão 
muitos povos e dirão: Vmde, subamos ao monte do S e n h o r , à casa do Deus 
de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos 
nas suas veredas; porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém, a palavra do 
S e n h o r ” ( I s 2.3).

De Jerusalém sairão diretrizes religiosas, leis civis e principalmente a Lei do 
Senhor. Para ela afluirão todas as nações (Is 2.2). “E irão muitas nações e dirão... 
subamos ao monte do S e n h o r  e à Casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os 
seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas” (M q 4.2).
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Mas, de acordo com as profecias registradas em Habacuque 2.4, Jeremias 
31.33,34 e Ezequiel 11.19,20, esse conhecimento será principalmente intuitivo:

Porque a terra se encherá do conhecimento ia  glória do SENHOR, como as águas 

cobrem 0 mar.

Mas este é 0 concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz 0 

S e n h o r: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração; e eu serei 0 

seu Deus, e eles serão 0 meu povo. E  não ensinará alguém mais a seu próximo, nem 
alguém, a seu irmão, dizendo: Conhecei ao SENHOR; porque todos me conhecerão, 
desde 0 menor deles até ao maior, diz 0 SENHOR; porque perdoarei a sua maldade 
e nunca mais me lembrarei dos seus pecados.
E  lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles; e tirarei ia 
sua carne 0 coração ie peira e lhes iarei um coração ie carne; para que aniem nos 
meus estatutos, e guariem os meus juízos, e os executem; e eles serão 0 meu povo, 
e eu serei 0 seu Deus.

Os benefícios io Milênio para a humanidaie. N o Milênio, o mundo finalmente saberá 
o que significa a expressão “Paraíso na Terra”.

1) A paz será abundante (Is 54.13). Toda e qualquer oposição a Cristo será 
coibida. Não haverá a supremacia de uma nação, como vemos hoje. Embora a sede 
do governo seja Jerusalém, é Jesus quem reinará sobre a Terra, e não Israel: “naquele 
dia um só será o Senhor, e um só será o seu nome” (Zc 14.9).

2) Não haverá nenhuma guerra (Ez 39.9,10; Is 2.4; M q 4.3,4). O  Egito e a 
Assíria dos tempos bíblicos (que hoje compreendem parte dos territórios da Síria 
e do Iraque) temerão ao Senhor, ao lado de Israel (Is 19.21-25). O  que hoje é in- 
concebível, haja vista essas nações, em suas atuais configurações, representarem uma 
ameaça constante ao povo israelita, se tomará realidade.

3) Ninguém reclamará de injustiça por parte do Rei. Segundo a Palavra de 
Deus, Ele “julgará com justiça os pobres, e repreenderá com eqüidade os mansos 
da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios 
matará o ímpio” (Is 11.2).

4) Haverá muita fertilidade no gênero humano: “E as ruas da cidade se encherão 
de meninos e meninas, que nelas brincarão” (Zc 8.5; cf. Jr 30.19; 33.22; Os 1.10; 
Is 60.22; 65.22).

5) Todos terão um lugar onde morar “E edificarão casas e as habitarão; plantarão 
vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão 
para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, 
e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até à velhice” (Is 65.21,22).
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6) Haverá longevidade e saúde para todos (Zc 8.4,5; Is 65.19,20,22). Hoje 
há muitas enfermidades, todas decorrentes dos efeitos deletérios do pecado. O 
germe deste ainda estará no coração dos povos naturais; contudo, ele não mais 
terá poder sobre o corpo das pessoas: “E morador nenhum dirá: Enfermo estou; 
porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniqüidade” (Is 33.24). A 
morte, pois, será uma exceção, e não uma regra (Is 65.20).

7) Não haverá instinto de ferocidade dos animais (Is 11.6-9; 35.9; 65.25; 
Ez 35.25). Eles não mais se atacarão nem serão agressivos quando os seres hu- 
manos deles se aproximarem; voltarão a comer ervas (Gn 1.30).

O pecado desaparecerá da Terra? Satanás, o Tentador, estará preso, mas a na- 
tureza humana caída e propensa ao pecado continuará a mesma nos povos 
naturais. Em razão das bênçãos do reinado e da presença pessoal de Cristo, a 
atividade pecaminosa será restringida: uns casos aqui e ali. Além disso, haverá 
grande temor, pois o Senhor agirá com rigor em relação àqueles que pecarem 
(Ap 19.15).

Em Isaías 65.20 está escrito: “Não haverá mais nela criança de poucos dias, 
nem velho que não cumpra os seus dias; porque o jovem morrerá de cem anos, 
mas o pecador de cem anos será amaldiçoado”. Esta profecia enfatiza que haverá 
morte no Milênio, não obstante a implícita menção do prolongamento da duração 
da vida humana (uma pessoa de cem anos será considerada jovem). Além disso, 
ela revela que existirão pecadores no período em apreço, porém a ação da justiça 
divina será imediata, e não como na presente dispensação.

De acordo com Zacarias 14.17, o pecado não será removido da Terra no 
Reino Milenial: “E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a 
Jerusalém, para adorar o Rei, o S e n h o r  dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva”. 
Nesta profecia vemos que haverá total ausência de chuva para as nações que não 
subirem a Jerusalém para adorar o Senhor. E isso é uma prova de que existirão 
desobedientes no Milênio. E eles serão punidos.

O  Senhor não obrigará ninguém a adorá-lo; Ele continuará respeitando o 
princípio do livre-arbítno (Zc 14.16-18; cf. D t 30.19; 2 Cr 7.14,15). N o entanto, 
como Ele é o único Rei e Senhor —  e essa verdade será ainda mais patente no 
Reino Milenial — , quem não quiser adorá-lo sofrerá as conseqüências de sua 
má escolha (Zc 14.19; cf. Is 1.19,20).

Haverá salvação nesse período? O  Reino Milenial tem como propósito preparar 
aTerra para o estabelecimento do Reino Eterno (2 Sm 7.12,13; Lc 1.32,33; Sl 
89). Nesse caso, os povos naturais terão a oportunidade de crer em Jesus Cristo, 
que sempre respeitou as decisões humanas (cf. Lc 9.23; Ap 3.20). Mesmo em 
seu remado, como vimos, ninguém será obrigado a crer que Ele é o Salvador do



543Escatologia —  a Doutrina das Últimas Coisas

M undo (Jo 4.42). Vemos nisso um contraste com o Império do Anticristo, que 
será implantado pela força (Ap 13.16).

Haverá salvação em massa (Is 33.6; 62.1; Zc 8.13). Com a difusão do co- 
nhecimento do Senhor, muitas pessoas se converterão. A evangelização será de 
fato uma das atividades primordiais dos seguidores de Cristo, como vaticinou 
o profeta Isaías: “Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as 
boas-novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, 
que diz a Sião: O  teu Deus reina!” (52.7).

P e r g u n t a s  d ifíc eis  so br e  o  M il ê n io

Quando serão julgados os que se rebelarem contra 0 Senhor? Todos esses rebeldes serão 
julgados no Trono Branco, posto que morrerão, quer ainda no Milênio (Is 11.4), 
quer logo após esse período (cf. Ap 20.7-9). Como se sabe, o Juízo Final será o 
julgamento de todos os mortos ímpios, os quais não fizeram parte da “primeira 
ressurreição” (cf. Ap 20 .11-I5). A expressão “os outros m ortos”, em Apocalipse 
20.5, inclui todos aqueles que morreram em seus pecados.

Quando ressuscitarão os salvos que morrerem durante 0 Milênio? Como vimos, após 
o Armagedom, haverá pessoas que não morrerão nessa batalha (cf. Ap 19.21), 
as quais participarão do Julgamento das Nações. Os condenados dentre essas 
nações vivas irão imediatamente para o Inferno (M t 25.41). Já os absolvidos 
ingressarão no Milênio com todas as possibilidades de estar com Cristo por 
toda a eternidade (M t 25.34,46b), a menos que sejam enganados e se desviem 
da verdade (cf. Ap 20.7,8).

Quem hoje crê no Senhor Jesus Cristo já tem a vida eterna (Jo 3.16,36a; 
At 16.31). Da mesma forma, dentre os povos naturais que ingressarem no 
Milênio, terão essa certeza os indivíduos que crerem no Salvador do mundo e 
nEle permanecerem: “irão para a vida eterna” (M t 25.46). Mas, quanto aos que 
morrerem nesse período (cf. Is 65.20), em que momento ressuscitarão e terão 
seus corpos transformados?

Sabemos que, antes do Juízo Final, todos os mortos hão de ressuscitar. 
Porém, a ressurreição dos salvos que morreram durante o Milênio não deve ser 
entendida como uma “terceira ressurreição”. Afinal, a Palavra de Deus só apre- 
senta a “primeira” (que abrange, grosso modo, os mortos em Cristo, por ocasião do 
Arrebatamento, e os mártires da Grande Tribulação), e a “segunda”, mencionada 
claramente como uma ressurreição para a condenação (Jo 5.29b; Ap 20.5,6).

Considerando que o texto de Apocalipse 20 não menciona uma “terceira 
ressurreição”, é possível que os santos mortos durante o Milênio ressuscitem às
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do Justo Juiz na qualidade de réus. Afinal, nenhuma condenação há para quem 
recebe ao Senhor Jesus Cristo e nEle permanece (cf. Jo 5.24; Rm  8.1,38,39). 
N ão nos esqueçamos de que, no Juízo Final, o livro da vida, no qual estão os 
nomes de todos os salvos, também será aberto (Ap 20.12).

Quando serão transformados os salvos que permanecerem vivos até ao fim do Milênio? Em 
Apocalipse 21, vemos a descrição de um novo Céu e uma nova Terra, onde não 
haverá mais espaço para carne e sangue (I  Co 15.50). A partir deste fato, podemos 
afirmar que, logo após o Juízo Final, todos os que estiverem com Cristo já terão 
sido transformados, mas não está revelado o momento deste pormenor.

N o  Arrebatamento da Igreja, logo após a ressurreição dos mortos em Cris- 
to, haverá a transformação dos santos que estiverem vivos (I Ts 4.16,17; I Co 
15.51,52). Segumdo-se essa mesma lógica, e considerando que os salvos mortos 
durante o Milênio ressuscitarão antes do Juízo Final (Ap 20.12), é provável que, 
nesse mesmo instante, ocorra a transformação dos fiéis que permanecerem vivos 
durante o Milênio.

H á muitos outros fatos escatológicos difíceis para os quais não temos res- 
postas precisas à luz da Bíblia. Isso ocorre porque Deus somente revelou o que 
lhe aprouve (Rm  8.10; I Pe 5.1). Deixemos, pois, “as coisas encobertas” para o 
Senhor e fiquemos com “as reveladas” (D t 29.29).

A  ÚLTIMA REVOLTA DO D1ABO E SUA CONDENAÇÃO

Como prova de que haverá pecadores no Milênio e de que muitos, apesar 
do reinado justo e pacífico do Senhor Jesus, não o aceitarão, o Diabo será solto 
e, sublevando-se, enganará as nações. Mas seu sucesso será momentâneo, como 
lemos em Apocalipse 20.7-10:

E, acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as 
nações... E  subiram sobre a largura da terra e cercaram 0 arraial dos santos e a 
cidade amada; mas desceufiogo do céu e os devorou. E  0 diabo, que os enganava, foi 
lançado no lago de fiogo e enxofire, onde está a besta e 0 falso profeta; e de dia e de 
noite serão atormentados para todo 0 sempre.

N o Armagedom, Satanás impelirá o Anticristo e o Falso Profeta para a primeira 
fileira de combate, ficando apenas como o mandante. Mas, nesse último conflito, 
ele terá de encarar aquEle a quem ele se opôs desde à sua primeira revolta.

Por que 0 Inimigo será solto? A  passagem acima explica que a liberdade provisória
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concedida ao Inimigo tem um propósito: enganar as nações. Deus provará os que 
nasceram durante o Milênio, permitindo a tentação do Inimigo. Lembremo-nos 
de que Ele a ninguém tenta (Tg I . I 3), mas nunca impediu o Diabo de tentar 
os crentes, haja vista serem por ela manifestos os verdadeiros servos do Senhor 
(Jó 1.6-22). Até Jesus foi tentado (M t 4.1- I I ) .

Quem participará dessa rebelião? A Palavra de Deus diz que o Inimigo enganará 
as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, mas cita Gogue e Magogue 
(Ap 20.8), que em Ezequiel 38-39 representa um  bloco de nações do N orte que 
agirá antes do Milênio, provavelmente no início da Grande Tribulação.

Alguns se precipitam em afirmar que há aqui uma contradição; outros, de 
maneira precipitada, afirmam que isso é uma prova de que os eventos futuríveis 
ocorrerão todos em um só momento. Entretanto, na passagem em análise, a 
expressão “Gogue e Magogue” é simbólica; representa todos os últimos inimi- 
gos do povo de Deus. E isso não é uma novidade no livro de Apocalipse: no 
capítulo I I ,  a cidade de Jerusalém é chamada de “Sodoma e Egito” (v.8).

Portanto, na última batalha mundial em apreço, os rebeldes dos “quatro can- 
tos da terra”, “cujo número é como a areia do mar” serão chamados de “Gogue 
e Magogue”, numa alusão ao primeiro conluio de nações, dentro do período 
escatológico, contra o povo de Deus. Ao todo serão três grandes batalhas:

1) A de Gogue e Magogue, que se dará provavelmente no início do período 
tribulacionista (Ez 38— 39).

2) A do Armagedom, que ocorrerá no fim da Grande Tribulação (Ap 16.16).
3) A última, logo após o Milênio (Ap 20.8).

O que acontecerá com os rebelados? As nações enganadas por Satanás cercarão o 
arraial dos santos, em Jerusalém, assim como ocorreu na batalha do Armagedom. 
Mas, assim como aconteceu nos dias do profeta Elias, diante dos falsos profetas 
de Baal (cf. I Rs 18.38), fogo descerá do céu e devorará os rebeldes (Ap 20.9). 
Todos estes mortos serão julgados no Trono Branco.

O que acontecerá com 0 Diabo e suas hostesP O  Diabo já está julgado (Jo 16.11); mas, 
após a sua última revolta, será definitivamente condenado ao Inferno, para ali ser 
atormentado de dia e de noite por toda a eternidade. Esse julgamento de Satanás 
e suas hostes em última instância está previsto em Judas v.6 e 2 Pedro 2.4.

Ainda antes do Juízo Final, o Inimigo e todas as suas hostes terão sido julga- 
dos e condenados (Ap 20.10; M t 25.41). Aqui se cumprirá, de modo definitivo, 
o que está escrito em Romanos 16.20: “E o Deus de paz esmagará em breve 
Satanás debaixo de vossos pés”. Afinal, os santos hão de julgar também os anjos
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caídos (I  Co 6.3a). Isso nos anima, pois sabemos que hoje estamos em uma 
batalha (E f 6.12) que haveremos de vencer!

O  Juízo F i n a l

Depois da condenação definitiva do Diabo e suas hostes, ocorrerá o último 
de todos os julgamentos, o do Trono Branco.

Um grande trono branco, A palavra “grande”, aqui, denota poder e glória; e o 
termo “branco” indica santidade e justiça. Quem poderia se assentar num trono 
com esses adjetivos? O  Senhor Jesus Cristo, o Justo Juiz —  que disse: “E também 
o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo” (Jo 5.22) —  conduzirá 
esse último julgamento. Ele foi designado pelo Pai (At 17.31); “Ele mesmo 
julgará o mundo com justiça; julgará os povos com retidão” (Sl 9.8).

De acordo com a Palavra de Deus, o Senhor Jesus será o Juiz em todos os 
julgamentos escatológicos:

1) N o  Tribunal de Cristo, logo após o Arrebatamento, Ele galardoará a 
Igreja (2 T m  4.8; Ap 22.12).

2) N o  Julgamento de Israel, no fim da Grande Tribulação, Ele, que também 
é o Advogado (I  Jo 2.1), será misericordioso ao ouvir o clamor do remanescente 
arrependido (D n 12.1; J1 2.32).

3) N o  Julgamento das Nações, Ele julgará com imparcialidade os que so- 
breviverem ao Armagedom (M t 25.31,32; 13.40-46).

4) N o  Julgamento do Diabo e suas hostes, após o Milênio, o Senhor porá 
termo ao poder das trevas (Ap 20.10; Rm  16.20).

5) N o  Trono Branco, depois da última revolta de Satanás e sua derrocada, 
Jesus condenará, segundo as obras de cada um, os pecadores impenitentes 
(Ap 20.13; 21.8; 22.15).

O  poder e a glória do Justo Juiz serão tão intensos, que a Terra e o Céu, ofus- 
cados (assim como o Sol ofusca a Lua), fugirão da sua presença. Essa descrição 
se encaixa com Apocalipse 2 I .I :  “E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já 
o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe”.

Stanley H orton  afirmou:

A glória do trono branco é intensa. O universo físico não pode suster-se diante do 
fogo do julgamento. A terra atual, contaminada pela transgressão de Adão, foge da 
presença daquele que se encontra no trono. A declaração: “Não se achou lugar para 
eles” indica que os componentes do universo material deixarão de existir. Será a 
preparação para 0 novo céu e a nova terra de Apocalipse 21.38
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Quem participará desse julgamento? Em 2 Timóteo 4.1 está escrito que o Senhor Jesus 
Cristo há de julgar os vivos e mortos, na sua vinda e no seu Reino. Os vivos, no 
tempo desse julgamento final, já terão sido julgados. O  Juízo Final é o julgamento 
dos “mortos”, termo que aparece em Apocalipse 20.11-15 quatro vezes.

Todos os mortos em pecado que ainda não tiverem sido julgados estarão em 
pé diante do Trono Branco. Quem serão eles?

1) Os que permanecerem mortos no Arrebatamento da Igreja.
2) Os mortos na batalha do Armagedom.
3) Os que não ressuscitarem antes do Milênio.
4) Os pecadores contumazes que morrerem durante o Milênio.

Não serão proferidas, nesse último grande juízo, duas sentenças, como ocorreu 
no Julgamento das Nações (M t 25.46). Haverá uma única condenação para os 
ímpios (Ap 20 .15). Alguns dizem que os salvos também hão de ser julgados, mas 
isso contraria o que Jesus afirmou, em João 5.24: “Em verdade, em verdade vos 
digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, 
não entrará em juízo [gr. krisiri], mas passou da morte para a vida” (ARA).

O termo “juízo”, na passagem acima, segundo W.E. Vine, “denota primaria- 
mente 'separação', portanto, ‘decisão, julgamento, juízo’, muito freqüentemente 
no sentido forense, e, especificamente, acerca do ‘julgamento’ divino”.39 O  salvo 
em Cristo, por conseguinte, tem a vida eterna hoje e não será julgado mais quanto 
ao pecado (cf. R m  8.1,33,34), a menos que se desvie do caminho da justiça (2 
Pe 2.20-22; M t 24.13; Ap 3.5).

A morte e 0 H ades darão os mortos. Em Apocalipse 20.13 está escrito que o 
mar dará os mortos que nele há. Jesus também afirmou que “vem a hora em 
que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz” (Jo 5.28). Onde quer 
que estiverem, os pecadores ressuscitarão para comparecer diante do Trono 
Branco. Segundo a Palavra de Deus, a m orte (gr. thanatos) e o inferno (gr. hades)  

darão os seus mortos, os quais, após o Juízo Final, serão lançados no Lago de 
Fogo (Ap 20.13,14).

O  vocábulo “m orte”, na passagem em análise, tem sentido figurado; trata-se 
de uma metonímia (figura de linguagem expressa pelo emprego da causa pelo 
efeito ou do símbolo pela realidade), numa alusão a todos os corpos de ímpios, 
oriundos de todas as partes da Terra, seja qual for a condição deles.40 H á pessoas 
cujos corpos são cremados; outras morrem em decorrência de grandes explosões, 
etc. Todas terão os seus corpos reconstituídos para que, em seu estado tríplice 
(cf. I Ts 5.23), compareçam perante o Juiz.

N o  entanto, para que alguém compareça ao julgamento em seu estado 
pleno —  espírito, alma e corpo — , estes elementos terão de ser reunidos. Daí a
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ênfase de que “a m orte” e também “o inferno” darão os seus mortos. O termo 
“inferno” aqui é hades, também empregado de forma metonímica. Em outras 
palavras, assim como a “m orte” dará o corpo, o Hades dará a parte que não está 
neste mundo físico, isto é, a alma (na verdade, alma+espírito).

Todos os sentenciados ao Lago de Fogo, no Trono Branco, serão pecadores 
já condenados (cf. Jo 3.18,36), haja vista o Hades ser um lugar de tormentos 
onde os injustos aguardam a sentença definitiva (c f  Lc 16.23). Nenhuma alma 
salva em Cristo se encontra no Hades, mas no Paraíso (Lc 23.43; 2 Co 12.2-4). 
Nesse caso, os mortos salvos durante o Milênio, como já vimos, ressuscitarão 
antes do Juízo Final, mas não para comparecerem diante do Justo Juiz como 
réus (cf. Jo 5.22-29).

Com base no que foi dito acima, podemos entender melhor a frase “a morte e 
o inferno foram lançados no lago de fogo” (Ap 20.14). Isso denota que os corpos 
e as almas dos perdidos —  que saíram do lugar onde estavam e foram reunidos na 
“segunda ressurreição”, a da condenação (Jo 5.29b) — , depois de ouvirem a sentença 
do Justo Juiz, serão lançados no Inferno propriamente dito, o Lago de Fogo.

A frase “a morte e o inferno foram lançados no lago de logo” (Ap 20.14) 
tem uma correlação com o que Jesus disse em Mateus 10.28: “Não temais os 
que matam o corpo e não podem matar a alma; temei, antes, aquele que pode 
fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo” (ARA). Ou seja, as almas 
(“o Hades”) e os corpos (“a morte”) serão lançados no Geena. Depois disso, 
nunca mais haverá morte, o último mimigo a ser vencido ( I  Co 15.26).

Todo joelho se dobrará diante de Cristo. N o  Juízo Final, todos estarão em pé ante 
o trono (Ap 20.12, ARA), mas haverão de se prostrar diante do Justo Juiz para 
receber a sentença (Jo 5.22,23). Todos aqueles que não quiseram se prostrar 
diante do Rei dos reis, antes da Segunda Vinda, durante a Grande Tribulação 
e por ocasião do Milênio, estarão ali, onde terá pleno cumprimento o que diz 
Filipenses 2.10,11: “para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que 
estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus 
Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai”.

N o  Trono Branco, todos os ímpios, sem exceção, quer queiram, quer não, 
terão de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai! Mui- 
tos obreiros infiéis dirão naquele Dia: “Senhor, Senhor” (M t 7 .21,22), mas será 
tarde demais (v.23). “Porque está escrito: Pela minha vida, diz o Senhor, todo 
joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira 
que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus” (Rm  I4 .1 1,12).

Grandes e pequenos serão julgados. Participarão do Juízo Fmal os mortos consi- 
derados grandes e pequenos pelos homens (Ap 20.12), pois perante o Senhor
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não valerão títulos e posições ostentados nesta vida. Os adjetivos “grande” e 
“pequeno” estão relacionados a importância, prestígio e influência naTerra.

Em Mateus 7.22, Jesus se referiu a uma parte desses “grandes”: “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?” Os falsos mestres mencionados por Pedro com certeza estarão entre 
os que argumentarão ante o Justo Juiz (2 Pe 2.1-3).

Esses “doutores” —  que terão apostatado da fé ( I  Tm  4.1), negando o Se- 
nhor que os resgatou, e empregado palavras fingidas, por avareza —  entenderão 
o porquê de o apóstolo Pedro ter empregado estas palavras: “melhor lhes fora 
não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do 
santo mandamento que lhes fora dado” (2 Pe 2 .2 !).T ítulos, sermões, profecias, 
exorcismos e milagres não poderão livrá-los da condenação.

Deus não considerará posição social, cor de pele ou títulos recebidos na 
Terra. Hoje, Ele divide a humanidade em duas categorias: os que estão do lado 
de dentro, e os que estão de fora (M c 4 .1 1; I Tm  3.7). Naquele Dia, isso se 
confirmará, pois os que já estão do lado de fora ficarão de fora do Céu, de acordo 
com Apocalipse 22.15 e 21.8:

Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os 
idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira.
Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e 
aos fornicános, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte 
será no lago que arde com fogo e enxofre; 0 que é a segunda morte.

As passagens acima especificam quem serão esses “grandes e pequenos” que 
não entrarão no Reino dos Céus:

I)  Os cães. E claro que este termo (gr. kynes) é metafórico e diz respeito à im- 
pureza moral e espiritual (cf. 2 Co 7.1). Segundo W.E. Vine, “Os judeus usavam 
o termo para se referir aos gentios, sob a idéia de impureza cerimonial. Entre os 
gregos, era um epíteto de impudência”.41 O  apóstolo Paulo empregou o vocábulo 
“cães” em relação aos maus obreiros, que pervertiam a sã doutrina (Fp 3.2).

Naquele Dia, muitos falsos obreiros, a despeito de terem optado por 
fazer a própria vontade, a do povo ou a do Diabo, em detrim ento da von- 
tade do Pai que está nos Céus (M t 7.21; I Jo 2.17), vão querer se justificar 
perante o Senhor (M t 7.22). Para sua tristeza, esses “cães” ouvirão uma 
dura sentença: “N unca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais 
a iniqüidade” (M t 7.23).
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2) Os tímidos. Alguém poderá pensar que o Juiz será rigoroso ao extremo, 
ao sentenciar tímidos ao Inferno. N o entanto, a timidez em apreço não é aquele 
acanhamento natural, como em pessoas introvertidas. O  termo empregado 
(gr. deilos) implica, pelo menos, duas atitudes negativas: vergonha de ser reconhe- 
cido como cristão e medo de testemunhar (cf. M t 10.32,33; I Co 9.16).

3) Os incrédulos. O  adjetivo apístois (gr.) significa “incrédulo”, “infiel”, “de- 
scrente”, “cético” (I  Co 6.6; 7 .I2 -I5 ; 2 Co 4.4; 6.15; I T m  5.8). Quando não 
reconhecida, combatida, nem abandonada por seu portador, a incredulidade se 
torna um pecado capital (M t 17.17; M c 9.24; Lc 17.5). A permanência nela 
foi a causa de a maioria do povo israelita, oriundo do Egito, não ter entrado em 
Canaã (H b 3.15-19). Da mesma forma, os incrédulos contumazes serão lançados 
no Lago de Fogo (M c 16.16b; Jo 3.36).

4) Os abomináveis. O  termo “abominável” (gr. ebdelygmenois) é sinônimo de 
repugnante, detestável, odioso (lit. “que faz alguém se afastar como que de um 
mau cheiro”); está associado a idolatria, impureza e mentira (Ap 21.27). A Pa- 
lavra de Deus descreve assim os abomináveis: “Confessam que conhecem a Deus, 
mas negam-no com as obras, sendo abomináveis [gr. bdelyktos], e desobedientes, 
e reprovados para toda a boa obra” (T t  I . I 6; cf. Ap 3.14-16).

5) Os homicidas. Nas passagens em apreço, o termo phoneus (gr.) significa “homi- 
cida”, “assassino”. De acordo com o código penal vigente em cada país, quem comete 
um homicídio com a intenção de matar, se julgado e condenado, pode ser submetido 
à prisão perpétua ou até à pena de morte. Mas, qual é a pena para quem mata espiri- 
tualmente alguém (I  Jo 3.15)? O  crente que permanece nessa prática está sujeito à 
pena capital do sofrimento eterno constante do Código Divino (M t 5.22).

6) Osfornicários. O  termo “fornicário” (gr. pornois), literalmente “homem 
que se vicia em fornicação ou prostitu ição”, possui significação vasta e apli- 
cação abrangente; implica permanência numa vida de imoralidade e maus 
pensamentos, além de prática continuada e sem arrependimento do sexo ilícito 
e de outros pecados contra o corpo (Ap 22 .15). A relação íntima, dentro do 
casamento, é algo puro diante de Deus (H b  13.4). Fora dele, constitui-se 
pecado digno de pena capital ( IC o  6.19,20; 7.9; M t 5.28).

7) Os feiticeiros. Este termo (gr. pharmakois) também é vasto em sua aplicação 
(Ap 22.15). Pode envolver o manuseio de drogas e poções, embora o seu sentido 
usual e comum esteja associado a práticas como feitiços, encantos, necromancia, 
espiritismo, uso de rituais mágicos, bruxaria, evocação de espíritos, emprego de 
diversas formas de adivinhação, uso de amuletos e talismãs, etc.

8) Os idolatras. O  vocábulo “idólatra” (gr. eidololatrais) traduz um amor exces- 
sivo, uma paixão exagerada, a um ídolo (gr. eidolon, “aquilo que é visto”). Pode um
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crente tomar-se idólatra? Ora, para quem Paulo escreveu: “Não vos façais, pois, 
idólatras”? Aos crentes de Corinto (I  Co 10.7). Para quem João disse: “Fílhmhos, 
guardai-vos dos ídolos” (I  Jo 5.21)? O  amor mal-direcionado constitui-se idola- 
tria (M t 10.37; I Jo 2 .I5 -I7 ; I T m  6.10; E f 5.5). E a permanência nesse pecado 
conduz à perdição (Ap 22.15).

9) Os mentirosos. A palavrapseudes (gr.) significa “mentiroso”, “falso”. O  servo 
de Deus deve deixar a mentira (Cl 3.9), pois a Palavra do Senhor diz: “Antes, 
seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, 
Cristo... deixai a mentira, e falai a verdade...” (E f 4.15,25). Os que permanecerem 
amando e cometendo a mentira serão lançados no Inferno (Ap 2 2 .15).

Cada um será julgado segundo as suas obras. Nesse julgamento, cada um será res- 
ponsabilizado pelos seus atos. Se a máxima predestinalista “Uma vez salvo, salvo 
para sempre” fosse verdadeira, o Juízo Final seria uma grande contradição. Afinal, 
admitiríamos que o Justo Juiz, que de antemão ordenara uns para vida e outros 
para a perdição, agora os condena “segundo as suas obras”!

Os teólogos predestinalistas insistem em argumentar que a salvação e a con- 
denação ocorrem por decreto divino, independentemente de as pessoas decidirem 
por esta ou aquela. Eles supervalorizam o poder da graça de Deus, em detrimento 
do livre-arbítrio (essas doutrinas são analisadas com muita clareza no capítulo
7 desta obra). Que culpa terão os pecadores diante do Juiz, posto que já vieram 
ao mundo destinados ao Inferno?

A luz da Palavra de Deus, o Senhor anuncia a todos os homens, em todos 
os lugares, que se arrependam, pois tem determinado um  dia em que, com 
justiça, há de julgar o mundo por meio do Senhor Jesus Cristo (At 17.31). 
Sim, o Juiz de toda a Terra, que ofereceu oportunidade de salvação a todos 
(I  T m  2.4; H b  2.9), há de julgá-los mediante à livre aceitação ou não de seu 
plano redentor (Jo 3.16,36).

Como será 0 julgamento dos que tiverem morrido sem ouvir 0 evangelho? Estes, certamente, 
serão julgados, mas não sabemos ao certo quais serão os critérios, exceto quanto 
à infalível justiça divina. Principalmente por se tratar de uma exceção, o Justo 
Juiz não deixará de tratar desse caso com imparcialidade. Como disse Abraão ao 
Senhor, em sua intercessão por Ló, “Longe de ti que faças tal coisa, que mates 
o justo com o ímpio; que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria 
justiça o Juiz de toda a terra?” (Gn 18.25).

Não cabe a nós tirar conclusões precipitadas, porém o texto de Romanos 
2.12-16 (ARA) lança luz sobre o assunto, apresentando algumas certezas quanto 
ao Juízo Final no que concerne às pessoas mortas sem nunca terem ouvido a 
mensagem salvadora do evangelho de Cristo:
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1) Tendo conhecido ou não o evangelho, todos serão julgados segundo as suas 
obras; e os pecadores impenitentes serão condenados: “Assim, pois, todos os que 
pecaram sem lei também sem lei perecerão; e todos os que com lei pecaram mediante 
lei serão julgados” (v. 12). Em Ezequiel 18.20-24 fica claro que Deus pune a alma 
pecadora (v.20), além de considerar tanto o arrependimento do ímpio (w .2I-23), 
quanto o desvio do justo (v.24).

2) O  julgamento não se dará com base no que uma pessoa dizia ser, e sim 
no que de fato ela praticou na Terra: “Porque os simples ouvidores da lei não são 
justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados” (v. 13).

3) A lei aqui não é propriamente o evangelho, mas aquilo que a pessoa as- 
similou durante a sua vida em relação a Deus: “Quando, pois, os gentios, que 
não têm lei, procedem, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, 
servem eles de lei para si mesmos” (v. 14). Como aqueles que não têm lei pode- 
riam proceder de acordo com ela? O  Senhor não se revela ao ser humano apenas 
pela sua Palavra. A própria criação manifesta a sua glória e a sua divindade ("Sl
19.1-3; Rm  1.20).

4) Essa lei fica gravada no coração dos homens, e as suas consciências e os 
seus pensamentos os acusam ou os defendem, a fim de que não tenham recla- 
mações, naquele Dia: “Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, 
testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente 
acusando-se ou defendendo-se” (v. 15).

5) Tudo o que está gravado no coração dos seres humanos, na parte mais 
profunda de seu ser, virá à tona. Os livros se abrirão no dia do juízo, e Deus, por 
meio de Cristo Jesus, julgará os segredos de cada um: “... no dia em que Deus, 
por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com 
o meu evangelho” (v. 16).

Os livros. Quanto aos livros abertos no último grande julgamento, o pastor 
Antonio Gilberto afirmou:

Alguns desses livros devem ser:

O livro da consciência (Rm 2.15; 9.I).
O livro da natureza (Jó 12. 7-9; Sl 19.1-4; Rm 1.20).
O livro da Lei (Rm 2.12; Is 34.16). Ora, a Lei revela 0 pecado (Rm 3.20).
O livro do Evangelho (Jo 12.48; Rm 2.16).
O livro da nossa memória (Lc 16.25: “Filho, lembra-te...”; Mc 9.44 —  ai deve ser uma
alusão ao remorso constante no Inferno). (Ver 0 contexto: vv.44-48 e Jeremias 17.1.)
O livro dos atos dos homens (Ml 3.16; Mc 12.36; Lc 12.7; Ap 20.12).
O livro da vida (Sl 69.28; Dn 12.1; Lc 10.20; Fp 4.3; Ap 20.12).
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A presença do livro da vida nessa ocasião é certamente para provar aos céticos que estão sendo 
julgados que seus nomes não se encontram nele. (Ler 0 incidente de Mateus 1.22,23(f2

Os mortos serão julgados de acordo com as coisas escritas nos livros, isto é, 
segundo as suas obras (Ap 20.12). E aquele cujo nome não constar do livro da 
vida será lançado no Lago de Fogo (Ap 20.15). Isso significa que o Senhor tem 
o registro de tudo o que fazemos (SI 139.16; M l 3.16; SI 56.8; M c 4.22).

O que é 0 livro da vida? È o registro de todos os salvos, de todas as épocas (D n 
12.1; Ap 13.8; 21.27). Os teólogos predestinalistas têm afirmado que Deus 
inseriu nesse livro apenas os nomes dos salvos antes da fundação do mundo. 
Mas, em Apocalipse 17.8, está escrito que os nomes estão relacionados no livro 
da vida “desde a”, e não “antes da” fundação do mundo.

H á uma enorme diferença entre “antes da” e “desde a”. N o  grego, o termo 
“desde” (apoj significa “a partir de”. A expressão “desde a fundação do m undo”, 
portanto, denota que os nomes dos salvos vêm sendo inseridos no livro da vida 
desde que o homem foi colocado na Terra criada por Deus (Gn I), e não que 
haja uma lista previamente pronta antes que o mundo viesse a existir. A expressão 
em apreço foi empregada também em Apocalipse 13.8 para denotar que todos 
os cordeiros mortos desde o principio apontavam para o sacrifício expiatório do 
Cordeiro de Deus (Is 53; Jo 1.29).

Uma pessoa só pode ter o registro do nome em cartório depois de seu 
nascimento; ninguém é registrado antes disso. Da mesma forma, o nome de 
uma pessoa salva só passa a constar do livro da vida após o seu novo nasci- 
mento. Afinal, “aquele que não nascer de novo não pode ver o Reino de Deus” 
(Jo 3.3). Não existe listagem prévia dos eleitos, como pensam os predestinalistas. 
N a medida em que os indivíduos crêem em Cristo e o confessam como Senhor 
(Rm  10.9,10), eles são inscritos no rol de membros da Igreja dos primogênitos, 
a Universal Assembléia (At 2.47, ARA; H b 12.23).

De acordo com a Palavra de Deus, existe a possibilidade de pessoas salvas, 
que não perseverarem até ao fim, terem os seus nomes riscados do livro da vida 
do Cordeiro (Ap 3.5). Em Exodo 32.32,33 vemos essa verdade na intercessão de 
Moisés pelo povo: “Agora, pois, perdoa o seu pecado; se não, risca-me, peço-te, 
do teu livro, que tens escrito. Então, disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar 
contra mim, a este riscarei eu do meu livro”.

Serão riscados os que permanecerem desviados do Senhor e em pecado 
(cf. Ap 3.3-5; 21.27). Em Lucas 10.20, Jesus disse aos discípulos da missão dos 
setenta, provavelmente distintos dos doze ( “outros setenta”, v.I): “alegrai-vos, 
antes, por estar o vosso nome escrito nos céus”. Judas, porém, um dos discípulos
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do Senhor, desviou-se do Caminho. Por isso, o apóstolo Pedro afirmou: “[judas] 
foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério... se desviou, para ir para 
o seu próprio lugar” (At 1.17,25).

Alguns, ainda, afirmam que Deus relacionou toda a humanidade no livro 
da vida e só risca quem não recebe a Cristo como Salvador. N ão obstante, a 
promessa “de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida” (Ap 3.5) 
é dirigida aos salvos que vencerem, e não aos pecadores que se converterem. Es- 
tes, conquanto tenham os seus nomes arrolados no Céu ao receberem a Cristo, 
precisam perseverar até ao fim (M t 24.13).

Em Filipenses 4.3, o apóstolo Paulo mencionou cooperadores “cujos nomes estão 
no livro da vida”, porém antes ele asseverara: “estai sempre firmes no Senhor, amados” 
(v.I). Não foi por acaso que os pastores das sete igrejas da Ásia ouviram do Senhor 
a mensagem: “Quem vencer” (Ap 2-3). A manutenção no nome de alguém no livro 
da vida está condicionada à sua vitória até ao fim (Ap 3.5). Somos filhos de Deus 
hoje (Jo I .I  1,12), mas em devemos atentar para o que diz Apocalipse 21.7: “Quem 
vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho”.

Como será 0 sofrimento no Inferno. Alguns autores têm escrito livros com “divinas 
revelações” do Inferno, mas tudo o que precisamos conhecer sobre o assunto 
está nas Escrituras. E sabemos que não se trata de um lugar de sofrimentos físi- 
cos, como os que conhecemos aqui, haja vista ter sido preparado para o Diabo 
e seus anjos (M t 25.41), seres espirituais. Os nomes do Inferno, como vimos, 
revelam dão uma idéia de que será um lugar de terríveis e eternos sofrimentos: 
“fogo eterno” (gr. pur to aionion); “tormento eterno” (gr. kolasin aionion) e “lago 
de fogo” (gr. limnem tou puros).

Stanley H orton  afirmou:

A Bíblia é muito cuidadosa em informar-nos que 0 destino final dos perdidos é 
horrível; vai além da imaginação. Envolverá tribulação, angústia, choro e ranger de 
dentes (Mt 22.13; 25.30; Rm 2.9f  É  uma fornalha de fogo (Mt 13.42,50), 
que resulta em prejuízo e destruição eternas (2 Ts 1.9). O seu fogo épor natureza 
inextinguível (Mc 9.43), e afumaça do seu tormento subirá para todo 0 sempre; não 
terão descanso (Ap 14. I I ;  20.10). E  neste sentido que a Bíblia diz: “Horrenda 
coisa é cair nas mãos do Deus vivo” (Hb 10.31).4כ

Novo C é u  e  N o v a  T e r r a

Os discípulos perguntaram a Jesus: “que sinal haverá da tua vinda e do fim 
do mundo?” (M t 24.3). Como já vimos, há muitos sinais indicadores da Segun
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da Vinda, os quais evidenciam que o “começo do fim” está próximo. Contudo, 
depois de todos os acontecimentos já mencionados, chegará de fato o fim do 
mundo (2 Pe 3.7,10-12), que ensejará um novo início, o começo do “dia da 
eternidade” (Lc 20.35; 2 Pe 3.18; Ap 21-22).

Após o Juízo Final, o Universo dará lugar a um novo Céu e uma nova Terra 
(2 Pe 3.13; M t 5.5), na qual haverá uma Santa Cidade (Ap 21.1,2). João viu 
que a Nova Jerusalém “descia do céu, adereçada como uma esposa para o seu 
marido”. Ouvir-se-á, então, uma grande voz, dizendo: “Eis aqui o tabernáculo 
de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o 
mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus” (v.3).

Não haverá mais tristeza, pranto, dor e clamor. O  Senhor limpará dos olhos toda 
lágrima (Ap 21.4). Alguns têm perguntado: “Quer dizer então que no Céu ainda 
haverá lágrimas?” N a verdade, a referência ao enxugamento das lágrimas denota 
que, no estado glorioso em que os salvos se encontrarem, não experimentarão 
nenhuma tristeza ou dor. Afinal, tudo isso decorre do pecado, que já estará 
definitivamente superado (R m  5.12; Is 35.10; 65.19).

Por que gememos tanto hoje, como está escrito em Romanos 8.23 e 2 Co- 
ríntios 5.2? Porque ainda estamos numa vida de sofrimento, dor, injustiças... 
Mas, na eternidade, só teremos motivo para louvar a Deus e ao Cordeiro, pois 
as primeiras coisas já terão passado, e o Senhor dirá: “Eis que faço novas todas 
as coisas” (v.5).

Não haverá mais morte. Esta já terá sido definitivamente aniquilada (Ap 20.14; 
21.4). Apesar de a morte ser descrita como o último inimigo ( I  Co 15.26), e, 
figuradamente, como um agente (I  Co 15.55; Ap 20.14), não devemos acreditar 
que ela seja uma pessoa ou um espírito superior ao próprio Satanás. O  termo 
“m orte” tem vários sentidos, de acordo com o contexto em que é empregado, 
mas relaciona-se a um estado de separação:

1) A m orte como cessação da vida, isto é, m orte física (H b  2.14), 
que implica a separação entre o corpo (parte física) do “homem espiritual” 
(espírito+alma).

2) A morte como ausência de comunhão com o Senhor; separação tem- 
porária de Deus, por causa do pecado (Rm  6.23).

3) A morte como separação eterna, definitiva, do Criador em razão da 
permanência no pecado (Ap 21.8).

Não haverá mais pecado, pecadores e maldição (Ap 21.17; 22.3). Nada que conta- 
mine e ninguém que cometa pecados, como os mencionados em Apocalipse 
21.8 e 22.15, entrarão na Santa Cidade. Somente os purificados pelo sangue do 
Cordeiro, inscritos no livro da vida, entrarão nela pelas portas (Ap 22.14). O
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pecado, e a maldição decorrente dele (Gn 3.17; G1 3.13), serão, então, extingui- 
dos, cumprindo-se plenamente o que está escrito em João 1.29.

Não haverá mais templo·, Sol\ Lua e noite (Ap 21.22,23; 22.5). O  Templo da Cidade 
será o DeusTodo-poderoso e o Cordeiro. Hoje, nós somos o templo de Deus (I 
Co 3,16; 6.19). N a eternidade, Ele será o nossoTemplo! A existência de algum 
astro não fará sentido. O  Universo de hoje não mais existirá. A glória de Deus, 
pois, iluminará a Santa Cidade, e o Cordeiro será a sua lâmpada. Apesar de não 
haver mais os luminares conhecidos hoje, não haverá noite; o Senhor Deus nos 
alumíará, e reinaremos com Ele para todo o sempre.

Haverá grande alegria, pureza e santidade (Ap 21.2 ,11). Não haverá morte, pranto, 
dor, lágrimas, mas uma grande alegria, infinitamente superior a tudo o que já 
sentimos nesta vida, se fará presente. Imaginemos qual será o sentimento de todos 
nós, ao vermos o rosto de Deus e do Cordeiro (Ap 22.4).

A Santa Cidade, toda de ouro, semelhante a vidro puro (v. 18), é descrita como 
uma esposa ataviada para o seu marido, a “santa Jerusalém” (v. 10). A Cidade 
será toda iluminada com uma luz “semelhante a uma pedra preciosíssima, como 
a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente”.

Haverá um grande e alto muro com doze portas (Ap 21.12). Um  anjo estará em 
cada porta, e os nomes das doze tribos de Israel, escritos sobre elas. As portas 
serão pérolas (vv. 13,21); sob elas haverá doze fundamentos de pedras precio- 
sas para o muro, nos quais estarão os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro 
(vv. 14,19,20). Elas não se fecharão, para que os reis das nações da Terra tragam 
à Cidade glória e honra (vv.24-26).

O rio e a árvore da vida (Ap 22.1,2,14,19). Na Cidade, haverá uma praça de ouro 
puro, como vidro resplandecente (Ap 21.21), e um no puro da água da vida (Ap 22.1). 
Será claro como cristal e procederá do trono de Deus e do Cordeiro. Quem recebe a 
Cristo hoje bebe aqui, espiritualmente, da água da vida (Ap 22.17; Jo 4.10-15), mas 
haverá de beber também ali: “A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte 
da água da vida” (Ap 21.6). N o meio da praça estará a árvore da vida, que produzirá 
doze frutos em cada mês. As suas folhas serão para a saúde das nações.

Para sempre serviremos ao Senhor (Ap 22.3). Toda a descrição que fizemos acima 
só será plenamente compreendida quando estivermos no estado em apreço (Rm 
8.18; I Pe 5.1). Alguns pensam que no Céu, na eternidade com Cristo, na Santa 
Cidade, não haverá trabalho. Esquecem-se de que Deus, sendo perfeito em tudo, 
trabalha (Jo 5.17; Is 64.4).

Aqueles que tiverem sido servos do Senhor aqui hão de continuar a servi-lo 
ali: “os seus servos o servirão”. Deus será tudo em todos (I  Co 15.28). Glória 
à Trindade para sempre! Estejamos preparados para o glorioso Dia do Arre
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batamento da Igreja, pois “assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, 
consolai-vos uns aos outros com estas palavras” ( I  Ts 4.17,18).
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e vigiando em todo tempo (M t 24.36; 25.1-13; Rm  13.12-14)” —  nota 
de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, CPAD, p. 1829.

12 Dicionário Vine, CPAD, p.648.
13 A exobiologia —  estudo da possibilidade de vida fora da Terra —  não
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9.48). Os profetas do Antigo Testamento falaram de um desfiladeiro 
fundo e estreito a sudeste de Jerusalém chamado gê ben hinnõm, ‘o vale do 
Filho de H inom ’ (...). A palavra grega geena, ‘inferno’, comumente usada 
no Novo Testamento para designar o lugar da punição final, é derivada 
do nome hebraico deste vale” —  Ressurreição, CPAD, p.88.

21 “A parábola das minas [moedas de ouro] mostra que cada crente redi- 
mido tem a responsabilidade de empregar fielmente aquilo que de Deus 
recebeu” —  nota de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal.

22 Hinário oficial da Assembléia de Deus, editado pela CPAD.
23 A referência à coroa é simbólica, e não literal. Tal simbolismo é aplicado para

ilustrar aposição do crente no Reino de Cristo (Ap 2.26,27; Lc 19.17).
24 De acordo com o catolicismo romano, as almas de certas pessoas não 

vão para o Hades nem para o Paraíso diretamente, mas permanecem em 
lugar intermediário para purgação dos pecados. Este falso ensinamento 
é sustentado com base na tradição romanista, em passagens apócrifas e 
na interpretação forçada de I Coríntios 3.15.

25 “A alusão ao *fogo’, provavelmente, significa ‘salvo por um triz’. Como alguém
que está numa casa incendiada e escapa através do fogo, só com a vida. Ver 
essa figura em Jd v.23” —  nota de rodapé da Bíblica de Estudo Pentecostal.



5 5 9Escatologia —  a Doutrina das Ultimas Coisas

As expressões “grande aflição” (M t 24.21) e “grande tribulação” (Ap 7.14) 
são equivalentes no grego.

Os teólogos pós-tribulacionistas afirmam que Jesus virá após a Grande 
Tribulação, e os mídi-tribulacionistas asseveram que o advento de Cristo 
se dará no meio desse tempo de angústia. O  pré-tribulacionismo é também 
uma escola humana de interpretação, cujo posicionamento, entretanto, 
honra as Escrituras.

E importante observar que a vinda de Cristo mencionada aqui não é para 
o Arrebatamento. Quando Ele vier para aniquilar o Anticristo, pisará 
na Terra, mas no rapto dos salvos virá até às nuvens, como já vimos 
acima.
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1 ) 0  que é Escatologia, e por que ela precisa ser estudada à 
luz da Bíblia, e não com base em especulações?

2) O  que é o Arrebatamento, e qual é a diferença entre ele e 
a Manifestação de Cristo em poder e grande glória?

3) Quem será julgado no Tribunal de Cristo, e quando ocor- 
rerá esse julgamento?

4) As Bodas do Cordeiro serão no Céu ou na Terra? Por quê?
5) Se o Arrebatamento acontecesse hoje, quando aconteceria a 

batalha do Armagedom?
6) Quem inaugurará o Inferno, e quando? Cite textos bíblicos.
7) Como será o Armagedom, e quem participará dessa batalha?
8) O  que é o Julgamento das Nações, e quem participará dele?
9) Para onde irão os sobreviventes da Grande Tribulação, e os 

condenados do Julgamento das Nações, para onde irão?
10) Quais são as diferenças entre o Julgamento das Nações e 

o Juízo Final?
11) Qual é o posicionamento dos teólogos amilenaristas quan- 

to ao Milênio?
12) Quais são os argumentos do pós-milenarismo contra a 

literalidade do Milênio?
13) Escolha a alternativa correta:

a) O  pré-milenarism o pós-tribulacionista honra as Escrituras.

b) O  pós-milenarismo pré-tribulacionista é a escola mais coerente com

a Bíblia.

c) O  pré-milenarismo só é bíblico se f o r  pré-tribulacionista.

d) O  amilenarismo é um  sistema de interpretação idêntico ao pré- 

milenarismo mesotribulacionista.

14) Explique a sua resposta acima, citando textos bíblicos.
15) Quando se dará a última revolta de Satanás, e por que ela 

será necessária?
16) A tríade satânica será formada por quem? Defina cada uma 

das três pessoas que a formarão.
17) O  que é o Juízo Final, e quem participará dele?
18) Em Apocalipse 20.14 está escrito que a morte e o inferno 

serão lançados no lago de fogo. O  que significa isso?
19) Defina os lugares Hades, Paraíso, Inferno e Santa Cidade.
20) O  que haverá e o que não haverá na Santa Cidade, e quando se 

dará isso?Q
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