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Dedicatória

Dedicamos	essa	obra	aos	abnegados	Obreiros	da	Missão	
Apostólica	sem	Fronteiras,	que	não	medindo	esforços,	

dedicam	seu	tempo	e	sua	motivação	no	esforço	inusitado		
de	reconstrução	das	pessoas	demolidas	pelos	problemas	
da	vida,	pela	crise	existencial,	e	pelas	barreiras	expostas	

por	uma	sociedade	perdulária	e	excludente.

A	eles	o	meu	reconhecimento	e	gratidão	pelos	resultados	
que	estamos	obtendo	de	promovermos	a	inclusão	social,	e	
sobretudo	uma	nova	vida	com	dignidade	e	livres	de	toda	

opressão	e	canga	social	e	espiritual.

A� 	Yeshua	toda	honra	e	toda	glória,	pelos	séculos	dos	
séculos!





Epígrafe

Que	diremos,	então,	quanto	a	estas	coisas?	Se	
Deus	é	por	nós,	quem	será	contra	nós?	(	

ROMANOS	8:31.	1).





Apresentação

Apresentamos	aos	amados	irmãos	a	presente	obra	
intitulado:	

	Estatuto	e	Princípios	Doutrinários,	que	
representam	o	núcleo	básico	de	nossas	atividades	

administrativas	e	ministeriais,	e	sobretudo	que	nos	dão	a	
�irmeza,		segurança	e	direcionamento		naquilo	em	que	

temos	crido.

Tanto	o	Estatuto	quanto	os	Princıṕ ios	Doutrinários	
valoram	a	�inalidade	da	nossa	Missão	e	nos	assegura	que	

somos	uma	Instituição	madura,	planejada,	com	um	
direcionamento	correto	de	todas	as	nossas	ações,	

alinhadas	com	a	Palavra	de	Deus,	e	democraticamente	
instituıd́a	como	uma	organização	social	compromissada	

com	o	bem	comum.

							Tanto	o	Estatuto	quando	os	nossos	Princıṕ ios	
Doutrinários	representam	os	nossos	documentos	

principais,	que	darão	norteamento	ao	nosso	Quadro	de	
Obreiros	espalhados	em	todo	o	território	nacional	e	no	

exterior.
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A	unidade	da	Igreja..............................................................................106

O	propósito	da	Igreja..........................................................................108

A	vida	na	Igreja......................................................................................108

A	Adoração..............................................................................................108

As	Ordenanças.......................................................................................109

A	Comunhão...........................................................................................110

Ministérios	Especializados...............................................................110

A	Missão	primordial	do	povo	de	Deus.........................................111

A	consciência	do	Cristão....................................................................114

Igrejas:	tipos,	tendências	e	o	modelo	a	ser	seguido...............116

8.	AS	ÚLTIMAS	COISAS.............................................................119

9.	 ESTRATÉGIA	DE	CONSQUISTA	DE	VIDAS	ATRAVÉS	DO	

DISCIPULADO............................................................................122

MD	4...........................................................................................................122

QUALICAMP.............................................................................................123

EPREV	E	ESCOLA	DE	LIDERES.........................................................123

NEFs...........................................................................................................123

CONGREGAÇO� ES..................................................................................123

REDES.......................................................................................................124

PROJETO	FAMI�LIA	COM	PROPO� SITO	E	HONRA......................125

10.	PORQUE	SOMOS	UMA	IGREJA	APOSTÓLICA...............128

11.	A	MASF	E	O	USO	DOS	SÍMBOLOS	BÍBLICOS..................130



A	Bandeira	de	Israel..............................................................................130

Estrela	de	Davi........................................................................................130

Talit.............................................................................................................132
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CAPITULO	I

DA	DENOMINAÇÃO,		NATUREZA,	SEDE	E	FINS

oArtigo	1 	–	A	MISSA�O	APOSTO� LICA	SEM	FRONTEIRAS,	

constituıd́a	 por	 tempo	 indeterminado	 e	 com	o	número	

ilimitado	de	membros,	é	uma	Organização	Religiosa,	sem	

�ins	lucrativos,	com	sede	em	Manaus,	Capital	do	Estado	do	

Amazonas.

oArtigo	2 	–	A	MISSA�O	APOSTO� LICA	SEM	FRONTEIRAS,	

doravante	neste	Estatuto	designada	por	MASF,	tem	como	

�inalidade:

I	-	Expandir	o	Evangelho	de	Jesus	Cristo;

II	 -	 Reunir-se	 para	 cultuar	 a	 DEUS	 e	 estudar	 a	 Bıb́lia	

Sagrada;

III	-	Promover	a	paz	e	tratar	de	todos	os	assuntos	relativos	

ao	Reino	de	Deus,	atinentes	as	suas	�inalidades;

IV	 -	 Desenvolver	 atividades	 Sociais,	 Filantrópicas,	

Culturais,	 Educacionais	 e	 de	 Pesquisas	 para	 efeito	 de	

inclusão	social,	ajustamento	individual	e	familiar	através	

da	disseminação	da	Palavra	de	Deus,	colaborando	desta	

forma	 com	 os	 poderes	 públicos	 constituıd́os:	 Federal,	

Estadual	e	Municipal;	

V	–	Instituir	cursos	de	educação	continuada,	de	capacitação	

e	formação	pro�issional	em	áreas	diversas,	utilizando-se	de	

suas	instalações	ou	de	terceiros;	

VI	 –	 Implantar	 frentes	 missionarias	 e	 Congregações	 em	
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nıv́el	nacional	e	internacional;

VII	 –	 Manter	 elevado	 sentido	 moral	 e	 cıv́ico	 em	 prol	 da	

instituição	familiar	e	dos	bons	costumes;	

Parágrafo	Único	-	Para	consecução	de	suas	�inalidades,	a	

MASF	poderá	criar	instituições	a	ela	vinculada,	com	o	uso	de	

seu	 CNPJ,	 	 especialmente	 nas	 áreas	 de	 educação,	 saúde,	

assistência	social	e	comunicação	ou	associar-se,	estabelecer	

parceria,	 intercâmbio,	 �irmar	 contratos	 e	 convênios	 com	

outras	 denominações	 evangél icas, 	 Organizações	

Missionárias,	 ONG's,	 Entidades	 Públicas	 ou	 Privadas,	 em	

nıv́el	Municipal,	Estadual,	Federal	e	Internacional;	

oArtigo	 3 	 –	 A	MASF	 é	 autônoma	 e	 soberana	 em	 suas	

decisões	e	não	está	subordinada	a	qualquer	outra	Igreja	

ou	 entidade,	 desde	que	não	 contrarie	 as	 leis	 do	paıś,	 a	

moral	e	os	bons	costumes,	principalmente	reconhecendo	

a	autoridade	de	Jesus	Cristo,	por	sua	vontade	expressa	nas	

Sagradas	Escrituras,	Princıṕios	e	Doutrinas.

Parágrafo	 Único	 –	 A	MASF 	 aceita	 como	 �iel 	 a	

interpretação	da	Bıb́lia,	 como	a	 sua	 única	 regra	de	 fé	 e	

prática	 da	 vida	 cristã,	 orientada	 pela	 sua	 própria	

Declaração	Doutrinaria.		

oArtigo	4 	–	A	MASF	relaciona-se	para	�ins	de	cooperação	

com	 as	 demais	 Igrejas	 Evangélicas,	 e	 para	 desenvolver	
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CAPITULO	II

DOS	MEMBROS	DA	MASF

oArtigo	 5 	 –	 São	 membros	 fundadores	 aqueles	 cujos	

nomes	constam	da	ata	de	sua	primeira	assembleia.	

Secção	I

Da	Admissão,	Demissão,	Desligamento	e	Exclusão

oArtigo	6 	–	A	MASF	é	constituıd́a	de	pessoas	de	ambos	os	

sexos,	que	professam	a	sua	fé	em	Jesus	Cristo,	como	único	

Salvador	e	Senhor,	que	aceitam	as	suas	doutrinas	bıb́licas	

adotadas,	 sem	 distinção	 de	 nacionalidade,	 raça,	 cor	 ou	

posição	social.

oArtigo	7 	–	São	considerados	membros	da	MASF,	as	pessoas	

aceitas	 por	 decisão	 da	 Assembleia	 Geral,	 nos	 seguintes	

casos:

I.	Mediante	Pública	pro�issão	de	fé,	seguida	do	batismo;

II.	Mediante	Reconciliação;

III.	Mediante	transferência	de	outras	Igrejas	da	mesma	

fé;

IV.	Mediante	testemunho	e	aclamação.

Parágrafo	Único	–	Casos	especiais	não	 constantes	neste	

capitulo	 serão	 decididos	 em	 reunião	 do	 Conselho	 de	

Coordenação	e	Planejamento.
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o	Artigo	8 	–	Perderá	a	condição	de	membro,	aquele	que	for	

desligado	 por	 decisão	 do	 Conselho	 de	 Coordenação	 e	

Planejamento,	nas	seguintes	hipóteses:

I	 .	 Solicitar	 por	 escrito	 seu	 desligamento	 ou	 em	 caso	 de	

óbito;

II.	Transferir-se	para	outra	Igreja;

III.	Deixar	de	participar	das	atividades	da	Igreja	(cultos	de	

oração,	 cultos	 dominicais)	 por	 tempo	 julgado	 su�iciente	

para	caracterizar	abandono	e	desinteresse	pela	MASF	e	a	

obra	que	ela	realiza;

IV.	 Defender	 e	 professar	 doutrinas	 ou	 práticas	 que	

contrariem	os	Princıṕios	Bıb́licos;

V.	 Infringir	os	princıṕios	 éticos,	morais	e	da	boa	conduta,	

defendidos	pela	MASF	com	fundamentos	na	Bıb́lia	Sagrada.

oParágrafo	1 	–	O	Conselho	de	Coordenação	e	Planejamento	

deliberará	 sobre	 o	 desligamento	 de	 qualquer	 membro,	

mediante	parecer	do	Conselho	dos	Bispos.

oParágrafo	2 	–	Quando	o	membro	se	julgar	injustiçado,	o	

mesmo	terá	direito	a	ampla	defesa,	apresentando	as	suas	

considerações	 ao	 Conselho	 dos	 Bispos,	 por	 escrito	 ou	

verbalmente,	para	que	na	reunião	seguinte	do	Conselho	de	

Coordenação	 e	 Planejamento,	 haja	 reconsideração	 ou	

con�irmação	do	desligamento.

oArtigo	 9 	 –	 O	 membro	 que	 infringir	 as	 disposições	
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estatutárias	 e	 regimentais,	 ou	 qualquer	 outra	 norma	

aprovada	 no	 Conselho	 de	 Coordenação	 e	 Planejamento,	

será	desligado	pelo	Conselho	dos	Bispos	com	as	seguintes	

penalidades:

I.	 Exclusão;

II.	Demissão.

oParágrafo	 1 	 –	 Con�igurar-se-á	 falta	 grave,	 passível	 de	

exclusão,	o	membro	que	provocar	ou	causar	prejuıźo	moral	

ou	 material	 para	 a	MASF	 e	 seus	 membros,	 além	 dos	

comprovados	desvios	de	conduta	ética	e	moral.

oParágrafo	2 	-	Será	desligado	do	quadro	social	da	MASF,	

aquele	 que	 deliberadamente	 solicitar	 seu	 desligamento	

através	de	carta	encaminhada	ao	Conselho	dos	Bispos.

Seção	II	-	Dos	Direitos	e	Deveres	dos	Membros

oArtigo	10 	–	São	direitos	dos	membros:

I.	 Participar	 de	 suas	 atividades	 (cultos,	 celebrações,	

eventos,	 reuniões	 de	 oração,	 estudos	 bıb́licos	 e	 ação	

social);

II.	Receber	a	sua	assistência	espiritual;

III.	Votar	e	ser	votado;

IV.	Recorrer	à	MASF	na	defesa	de	direitos	eclesiásticos	e	de	

outros	previstos	neste	Estatuto;

V.	 Requerer	 reunião	 dos	 órgãos	 deliberativos	 através	 de	
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requerimento	fundamentado	subscrito	por	um	quinto	

(1/5)	dos	membros;

VI.	Participar	da	Assembleia	Geral,	 com	direito	ao	uso	da	

palavra	 e	 ao	 exercı́cio	 do	 voto,	 desde	 que	 seja	

credenciado	por	sua	Congregação.

oParágrafo	 1 	 –	 A	 qualidade	 de	 membro	 da	MASF	 é	

intransferıv́el	sob	qualquer	alegação;

oParágrafo	 2 	 –	 Sob	 qualquer	 alegação,	 nenhum	 direito	

poderá	 ser	 reivindicado	 por	 aquele	 que	 deixar	 de	 ser	

membro	da	MASF-BRASIL.

Artigo	11	–	São	deveres	dos	Membros:

I.	Reger	a	sua	vida	e	conduta	de	acordo	com	os	princıṕ ios	e	

ensinos	das	Sagradas	Escrituras;

II.	Cooperar	por	todos	os	meios	para	o	�iel	cumprimento	do	

Programa	da	MASF	e	a	consecução	dos	seus	�ins;

III.	Contribuir	�inanceiramente	com	dıźimos	e	ofertas	para	o	

sustento	dos	trabalhos	da	Igreja,	para	a	manutenção	de	

suas	atividades	e	o	sustento	de	seus	obreiros	e	para	que	a	

Igreja	atinja	seus	objetivos	e	cumpra	sua	missão	sem	que	

tal	ato	se	constitua	para	ele	uma	obrigação	formal,	mas	

sim,	um	dever	moral	e	espiritual	diante	de	Deus;

IV.	Exercer	e	zelar	pelo	cumprimento	do	presente	estatuto;

V.	 Zelar	 pelo	 patrimônio	 da	MASF,	 representado	 pelos	

equipamentos,	 móveis,	 utensı́lios,	 veı́culos,	 prédios	 e	

benfeitoria.
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CAPITULO	III

DA	ASSEMBLÉIA	GERAL

oArtigo	 12 	 –	 A	 Assembleia	 Geral	 da	MASF	 é	 o	 órgão	

máximo	e	soberano	de	deliberação	de	todos	os	membros	

da	MASF 	 nos	 aspectos	 espirituais, 	 religiosos	 e	

administrativos	e	se	realizará	consoante	os	estabelecidos	

neste	 Estatuto	 e	 no	 Regimento	 Interno,	 obedecidos	 os	

ditames	legais.

oParágrafo	 1 	 –	 A	MASF	 se	 reunirá	 em	 Assembleia	

Ordinária,	 bienalmente,	 em	 dias	 e	 horários	 pré-

estabelecidos	 pelo	 Conselho	 de	 Coordenação	 e	

Planejamento.

oParágrafo	 2 	 –	 As	 Assembleias	 Extraordinárias	 serão	

convocadas	com	antecedência	pelo	presidente	ou	por	um	

quinto	 (1/5)	 dos	 associados,	 conforme	 o	 inciso	 V	 do	
oartigo	8 .

Parágrafo	3º		-	Participam	da	Assembleia	Geral	da	Masf-

Brasil	 a	 Diretoria	 do	 Conselho	 de	 Coordenação	 e	

Planejamento;	 	 o	 Conselho	 dos	 Bispos;	 a	 Diretoria	 da	

OPPMASF;	A	Diretoria	da	Editora	Masf-Brasil;	a	Diretoria	

do	ISOP	Instituto	Superior	de	Orientação	de	Pesquisa;	 	a	

Diretoria	 do	 Conselho	 Fiscal; 	 os	 Diretores	 dos	

Departamentos	Executivos,	e	cinco	(5)	membros	de	cada	
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Congregação	em	nıv́el	nacional,	e	mais	um	(1)	por	grupo	

de	25	de	cada	Congregação,	que	receberão	credenciais.

oArtigo	13 	-		Compete	à	Assembleia	Geral:

I.	Eleger	e	destituir	o	Presidente	sob	parecer	do	Conselho	

dos	bispos	e	do	Conselho	de	Coordenação	e	Planejamento;

II.	 Eleger	 a	 Diretoria	 administrativa	 com	 mandato	 de	

quatro	(4)	anos;

III.	Destituir	o	administrador;

IV.	Alterar	o	estatuto;

V.	Adquirir,	alienar	ou	onerar	bens	e	imóveis;

VI.	Aprovar	o	Relatório	Financeiro	Anual	

VII.	Aprovar	o	Orçamento	anual;

VIII.	 Tomar	 outras	 decisões,	 que	 envolvam	 aspectos	

administrativos,	eclesiásticos	e	doutrinários;

IX.	Resolver	sobre	os	casos	omissos	ou	não	previstos	neste	

Estatuto;

oParágrafo	1 	–	Os	assuntos	privativos	serão	decididos	em	

Assembleia	 Geral	 Extraordinária,	 constando	 à	 pauta	 dos	

assuntos	a	serem	tratados.

oParágrafo	2 	–	Para	 as	deliberações	 a	que	 se	 referem	os	

inciso	II	e	III	descritos	acima	é	exigido	o	voto	concorde	de	

dois 	 terços 	 (2/3) 	 dos 	 presentes 	 a 	 Assembleia ,	

especialmente	convocada	para	esse	 �im,	não	podendo	ela	

deliberar	em	primeira	convocação,	sem	a	maioria	absoluta	
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dos	 membros,	 ou	 com	 menos	 de	 um	 terço	 (1/3)	 nas	

convocações	seguintes.

oParágrafo	3 	–	Para	as	deliberações	a	que	se	 referem	os	

incisos	I	e	III	só	poderão	participar	os	membros	civilmente	

capazes.
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CAPITULO	IV

DA	DIRETORIA

oArtigo	 14 	 –	 A	 diretoria	 é	 o	 órgão	 de	 administração	 e	
oexecução	da	MASF,	será	composta	de:	Presidente,	1 	vice-

opresidente,	2 	vice-presidente,	Secretário(a)	Executivo(a),	
oSecretário(a)	 Adjunto(a).	 Tesoureiro(a),	 2 	 Tesoureiro(a),	

eleitos	quadrienalmente	 	pelo	Conselho	de	Coordenação	e	

Planejamento.

oParágrafo	1 	–	Os	cargos	da	diretoria	poderão	ser	exercidos	

por	qualquer	membro	da	MASF,	exceto	o	de	Presidente	que	

sempre	 será	 exercido	pela	 �igura	do	Apostolo.	Os	demais	

cargos	da	Diretoria	terão	mandato	de	4	anos,	ou	reeleito,	

compreendendo	 o	 perı́odo	 de	 seus	 mandatos	 entre	 os	

meses	de	 janeiro	a	dezembro,	podendo	ser	destituıd́o	no	

caso	de	ser	achado	em	desacordo	com	a	palavra	de	Deus,	

Estatuto	da	MASF-BRASIL,	ou	renuncia.

	
oParágrafo	 2 	 –	 A	 orientação	 espiritual	 da	MASF,	 será	

desempenhada	pela	�igura	do	Apostolo.	

oParágrafo	3 	–	Compete	à	Diretoria

I.	 Administrar	a	MASF	com	assessoria	dos	gestores	de	

Departamento;

II.	 Elaborar	e	submeter	ao	Conselho	de	Coordenação	e	

Planejamento	um	relatório	anual	das	atividades.
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III.	 Elaborar	 o	 Regimento	 Interno	 da	MASF	 BRASIL	 e	

aperfeiçoar	 sempre	 que	 haja	 necessidade,	 com	

assessoria	 do	 Conselho	 dos	 Bispos	 e	 dos	 pastores	

dirigentes	de	Congregações;

IV.	 Coordenar	 e	 executar	 o	 calendário	 anual	 com	 a	

assessoria	do	conselho	dos	Bispos	e	de	uma	Comissão	

Interna	de	Eventos.

V.	 Elaborar	o	orçamento	anual	para	as	atividades	da	

MASF	BRASIL	com	a	assessoria	do	Conselho	dos	Bispos	

e	 do	 Conselho	 Fiscal	 e	 submete-lo	 anualmente	 ao	

Conselho	de	Coordenação	e	Planejamento.	

oArtigo	15 	–	Compete	ao	Presidente

I.	 Orientar	espiritualmente	toda	liderança	e	rebanho	

da	MASF;

II.	 Convocar	 e	 dirigir	 todas	 as	 assembleias	 das	

Convenções	Nacionais;	

III.	 Representar	a	MASF	ativa	e	passivamente,	judicial	e	

extrajudicialmente,	 salvo	 quando	 houver	 uma	

comissão	jurıd́ica	deliberando	em	assembleia;

IV.	 Assinar	com	o	tesoureiro(a)	escrituras	de	compra	e	

venda,	 de	 hipoteca	 e	 alienação	 de	 bens	 imóveis,	

cheques,	contratos	e	outros	negócios	jurıd́icos,	sempre	

mediante	a	autorização	prévia	da	MASF	e	nos	termos	

deste	Estatuto.

V.	 Assinar	com	o	secretário(a)	executivo(a)	as	atas	das	

assembleias	 e	 do	 Conselho	 de	 Coordenação	 e	
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Planejamento	da	MASF,	depois	de	aprovadas;

VI.	 Exercer	 voto	 de	 desempate	 nas	 Assembleias	 e	 do	

Conselho	de	Coordenação	e	Planejamento	da	MASF.

o oArtigo	16 	–	Compete	ao	1 	vice-presidente:

I.	 Substituir	 o	 Presidente	 nos	 seus	 impedimentos	 e	

faltas.

o oArtigo	17 	–	Compete	ao	2 	vice-presidente:
oI.	 Substituir	o	Presidente	e	ao	1 	vice-presidente	nos	

seus	impedimentos	e	faltas.

oArtigo	18 	–	Compete	a(o)	Secretário(a)	Executivo	(a).

I.	 Redigir,	lavrar,	apresentar	e	assinar	todas	as	atas	das	

assembleias	da	MASF;

II.	 Re c ebe r 	 e 	 d e spa cha r 	 c o r re spond ê n c i a s	

administrativas;

III.	 Manter	 em	 ordem	 a	 documentação	 e	 o	 acervo	

administrativo	e	ministerial	da	MASF	em	sistema	fıśico	

e	digital;

IV.	 Elaborar	uma	Agenda	Anual	completa	com	indicação	

da	Diretoria,	Departamentos,	Ministérios,	composição	

dos	 O� rgãos	 de	 Assessoria,	 Calendários,	 Quadro	 de	

Obreiros	e	listagem	telefônica.

V.	 Criar	 Grupos	 de	WhatApp	 de	 cada	 Congregação	 e	

redes	 de	 e-mails	 nas	 Redes	 Sociais	 para	 facilitar	 o	
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contato		em	todo	o	território	nacional.

VI.	 Dar	treinamento	 	para	a	criação	e	organização	das	

Secretarias	de	cada	Congregação.

oArtigo	19 	–	Compete	a(o)	Secretário	(a)	Adjunto(a).

I.	 Assessorar	e	Auxiliar	o	Secretário	(a)	Executivo	

(a)	e	substitui-lo	em	seus	impedimentos	e	faltas.

o oArtigo	20 	–	Compete	ao	1 	Tesoureiro	(a).

I.	 Receber,	guardar	e	contabilizar	os	valores	da	Igreja,	

efetuar	 os	 pagamentos	 por	 ele	 determinado	 e	

apresentar	balancetes	mensais	e	balanços	anuais	nas	

Assembleias	da	Igreja;

II.	 Abrir,	movimentar	contas	em	bancos,	em	nome	da	

MASF , 	 assinando	 sempre	 juntamente	 com	 o	

Presidente;

III.	 Assinar	com	o	Presidente	as	escrituras	de	compra	e	

venda,	 de	 hipotecas	 e	 alienação	 de	 bens	 imóveis,	

contratos,	cheques	e	outros	negócios	jurıd́icos,	sempre	

mediante	a	autorização	prévia	da	MASF	e	nos	termos	

deste	estatuto.

o oArtigo	21 	–	Compete	ao	2 	tesoureiro	(a).
oI.	 Auxiliar	o	1 	tesoureiro	em	suas	funções	e	substituı-́lo	em	

seus	impedimentos	e	faltas.

oArtigo	 22 	 –	 A	 Diretoria	 se	 reunirá	 mensalmente,	
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ordinariamente	 e	 extraordinariamente	 sempre	 que	

necessário	e	suas	deliberações	serão	tomadas	por	maioria	

absoluta	de	seus	membros.

Parágrafo	 Único	 –	 A	MASF,	 conforme	 já	 citado	 neste	

Estatuto,	adotará	um	Regimento	Interno	que,	na	forma	de	

um	 manual	 eclesiástico, 	 de�inirá 	 a	 estrutura	 do	

Organograma	 funcional	 e	 organizacional,	 e	 bem	 como	 a	

atribuição	dos	Gestores	de	Departamento	e	suas	respectivas	

Comissões	e	Ministérios.	
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CAPÍTULO	V

Dos	Órgãos	de	Assessoria	

Artigo	 23º	 - 	 	 Do	 Conselho	 de	 Coordenação	 e	

Planejamento.

Parágrafo	1º	-	Tem	a	função	de	planejar	e	coordenar	todas	

as	ações	ministeriais	e	administrativas	da	MASF-BRASIL.

Parágrafo	 2º	 -	 	 E� 	 constituıd́o	 pela	 Diretoria	 da	 MASF-

BRASIL,	dos	membros	do	Conselho	dos	Bispos;	do	Conselho	

Fiscal;	 da	 Presidência	 da	 OPPMASF,	 da	 Editora	 MASF-

BRASIL,	 do	 ISOP	 (Instituto	 Superior	 de	 Orientação	 de	

Pesquisa;	 e	 dos	 demais	 Pastores	 e	 dirigentes	 de	

Congregações.

Parágrafo	3º	-	A	Presidência	do	Conselho	de	Coordenação	e	

Planejamento	será	exercida	pelo	Presidente	da	Diretoria	da	

MASF,	e	na	sua	falta	ou	ausência,	pelo	substituto	legal.	

Parágrafo	4º	-	O	Conselho	de	Coordenação	e	Planejamento	

se	reunirá	mensalmente,	sempre	no	2º	sábado	de	cada	mês,	

em	 local	 previamente	 designado	 pela	 sua	 Diretoria	 e	

convocada	pela	Secretaria	Executiva	da	MASF.

Artigo	24º	-		Do		Conselho	dos	Bispos
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Parágrafo	 1.	 Os	 Bispos	 são	 designados	 através	 do	

Presidente	 da	MASF 	 para	 desempenhar	 funções	

estratégicas	no	Ministério	nas	Regiões	do	Norte,	Nordeste,		

Sudeste	 e	 Centro	 Oeste,	 do	 território	 nacional	 e	

internacional.

Parágrafo	2º	-	E� 	atribuição	do	Conselho	dos	Bispos:

I.	 Assessorar	e	dar	cobertura	espiritual	ao	Presidente	

da	MASF	em	suas	necessidades;	

II.	 Tutoriar	 em	 orientação	 e	 aconselhamento	 de	

capelania	junto	aos	Pastores	e	suas	respectivas	famıĺias;	

III.	 Assessorar	a	OPPMASF		como	Comissão	de	E� tica	em	

casos	disciplinares	que	envolvam	o	quadro	de	Obreiros;	

IV.	 Assessorar	o	Conselho	Fiscal	na	Tomada	de	Contas	

Anual	 da	 Tesouraria,	 e	 na	 elaboração	 do	 Orçamento	

Financeiro	Anual;

V.	 Assessorar	 a	 Diretoria	 da	MASF	 na	 elaboração	 e	

execução	do	Calendário	de	Atividades	Anual.

VI.	 Atuar	como	Comissão	de	Indicação	dos	candidatos	à	

composição	da	Diretoria	Quadrienal	da	MASF.

Artigo	25º	-		Do	Conselho	Fiscal.

Parágrafo	 1º	 -	 Será	 presidido	 por	 um	 pro�issional	 com	

formação	na	área	Jurıd́ica,	Contábil	ou	Administrativa.

Parágrafo	2º	-	Tem	a	atribuição	de:
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I.	 	Zelar	pelo	presente	Estatuto;	

II.	 	 Elaborar	 o	 Orçamento	 Anual	 juntamente	 com	 a	

Diretoria	da	MASF;

III.	 	 Realizar	 anualmente	 a	 tomada	 de	 contas	 junto	 à	

Tesouraria	 e	 prestar	 relatório	 ao	 Conselho	 de	

Coordenação	e	Planejamento.

Parágrafo	3º	-		Sua	Diretoria	terá	mandato	de	dois	(4)	anos,	

podendo	ser	reeleita.

Parágrafo	4º	-	 	Compõe	a	Diretoria	do	Conselho	Fiscal	 	a	

Presidência	 do	 Conselho	 dos	 Bispos;	 do	 Conselho	 de	

Coordenação	e	Planejamento;	da	Editora	MASF,	e	do	ISOP.

Artigo	26º	-	Da	Editora	MASF

Parágrafo	 1º	 -	Sua	Diretoria	 é	 composto	 por	 um	Editor	

Chefe;	um	Editor	Adjunto;	um	Administrador;	um	Revisor		

Ortográ�ico;	um	Diretor	de	Diagramação	e	Artes	Grá�icas;	e	

um	Diretor	Comercial.

Parágrafo	 2º	 -	 A	 Editora	 terá	 um	 Comité	 Editorial	

constituıd́o	por	sete	(7)	Doutores	com	registro	no	CNPQ	e	

obrigatoriamente	 pertencentes	 ao	 Quadro	 Docente	 da	

Carreira	 do	 Magistério	 Superior	 de	 Universidades	

Brasileiras	e	do	Exterior.
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Parágrafo	3º-	O	Comité	Editorial	fará	a	triagem	e	seleção		

qualitativa	 emitindo	 parecer	 sobre	 as	 obras	 a	 serem	

publicadas;

Parágrafo	4º	-		As	obras	publicadas	obrigatoriamente	terão	

registro	com	selos	do	ISBN.

Parágrafo	5º	-		A	Editora	MASF	será	regulamentada	por	um	

Regimento	 Interno,	 obedecendo	 ao	 presente	 Estatuto,	 e	

como	pessoa	jurıd́ica	usará	o	CNPJ	da	MASF.

Parágrafo	6º	-	A	Editora	MASF	terá	Orçamento	próprio	e	os	

seus	 lucros	 �inanceiros	 irão	 	 subsidiar	 a	 Tesouraria	 da	

MASF.

Parágrafo	7º	-	Os	estudos	bıb́licos	produzidos	pelo	Editor	

Chefe	 (Apóstolo)	 serão	 aproveitados	 para	 a	 edi�icação	

espiritual	das	Congregações	da	MASF	em	todo	o	território	

nacional.

Artigo	27º	-	Do	ISOP	–	Instituto	Superior	de	Orientação	

de	Pesquisas.

Parágrafo	1º	-	O	ISOP	é	um	O� rgão	Assessor	da	MASF	com	a	

atribuições	de	fomentar	Projetos	de	Ensino,	de	Pesquisa	e	

de	Extensão	através	dos	Programas	de	Intervenção	Social	

junto	 às	comunidades	no	entorno	das	Congregações	para	

efeito	 de	promover	 	 a	 inclusão	 social	 através	 da	 obra	de	
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evangelização	e	discipulado.

Parágrafo	2º	-	A	Diretoria	do	ISOP	é	constituıd́a	através	da	

mesma	Diretoria	 da	 Editora	MASF,	 e	manterá	 assessoria	

acadêmica	às	Universidades	para	orientar	Pesquisas	e	TCC.

Parágrafo	3º	-	E� 	 	atribuição	do	ISOP	manter	uma	Revista	

Cientı́�ica,	 sob	 a	 orientação	 de	 um	 Comité	 Cientı́�ico,	

composto	de	sete	(3)	 	Doutores	Pesquisadores,	�iliados	ao	

quadro	 da	 Carreira	 do	 Magistério	 Superior	 das	

Universidades	Brasileiras	e	do	Exterior.

Parágrafo	4º	-	O	ISOP	será	regulamentado	através	de	um	

Regimento	 Interno,	 respeitando	 os	 preceitos	 deste	

Estatuto,	e	suas	ações	administrativas	obedecerão	ao	CNPJ	

da	MASF.

Artigo	28º	-	Da	Ordem	dos	Pastores	e	Pastoras	da	MASF-

BRASIL.

Parágrafo	 1º	 -	 OPPMASF	 é	 o	 órgão	 de	 assessoria	 e	 de	

consultoria	 	 que	 agrega	 os	 Pastores	 e	 Bispos	 �iliados	 à	

MASF-BRASIL,	com	a	�inalidade	de	promover	a	comunhão	

entre	os	Obreiros,	e	que	promova	eventos	de	capacitação	e	

de	nivelamento	para	os	seus	quadros.

Parágrafo	 2º	 -	 A	 OPPMASF	 é	 regulamentada	 por	 seu	
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Regimento	 Interno,	 elegendo	 nos	 Bienios	 sua	 Diretoria,	

obedecendo	a	rigor	os	preceitos	deste	Estatuto	com	o	uso	do	

CNPJ	da	MASF-BRASIL.

Parágrafo	3º	-	A	OPPMASF	elaborará	o	seu	calendário	de	

atividades	 e	 que	 será	 submetido	 à	 homologação	 do	

Conselho	de	Coordenação	e	Planejamento	da	MASF.

Parágrafo	4º	-	 	OPPMASF	elegerá	um	Comité	de	E� tica	para	

tratar	 de	 assuntos	 de	 ordem	 disciplinar	 �iliados,	

assessorada	pelo	Conselho	dos	Bispos.

Parágrafo	5º	 -	 	A	Secretaria	da	OPPMASF	providenciará	

Carteiras	para	os	seus	�iliados	para	efeito	de	prestação	de	

serviços	de	Capelania	junto	aos	Hospitais	e	O� rgãos	Públicos	

e	Privados.

Parágrafo	 6º	 -	 A	 OPPMASF	 elegerá	 sua	 Diretoria	 com	

Gestão	 Quadrienal,	 podendo	 ser	 reeleita	 pelo	 mesmo	

tempo.
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CAPÍTULO	VI

Da	Metodologia	e	das	Estratégias	da	Obra	Missionária

Artigo	 29º	 -	 O	 vı́eis	 da	 �iloso�ia	 de	 Ministério	 para	 o	

crescimento	e	multiplicação	da	obra	missionária	da	MASF	

se	dá	através	dos	princıṕios	de:	 	a)	colheita	de	almas;	b)	

conquista	 de	 territórios	 e,	 c)	 investimento	 numa	 nova	

liderança	à	partir		dos	novos	convertidos.

Parágrafo	1º	-	O	padrão	sistêmico	desse	empreendimento	

se	dá	através	das	ações	continuas	e	crescentes	num	espiral	

dos	MD4,	QualiCamp,	NEFS,	e	EPREV.

Parágrafo	2º	-	O	critério	básico	para	a	implantação	de	uma	

nova	frente	missionária	se	dá	através	das	Congregações,	à	

partir	das	atividades	com	a	implantação	de	um		MD4,	que	na	

formatação	de	sua	1ª	geração	de	12	novos	convertidos	 	se	

transforma	 automaticamente	 em	 	 NEF,	 e	 no	 caso	 do	

surgimento	 da	 2ª	 geração	 com	36	 discıṕulos,	 surge	 uma	

Nova	Congregação.
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CAPÍTULO	VII

Do	Relacionamento	com	as	Congregações	Filiadas

Artigo	30º	-	Rigorosamente,	as	Congregações	deverão	ser	

�iéis	 ao	 cumprimento	 deste	 Estatuto,	 dos	 Principios	

Doutrinários	e	Declaração	de	Fé	da	MASF,	além	da	adoção	de	

suas	 estratégias	 e	 dos	 métodos	 de	 crescimento	 da	 obra	

missionária	através	dos		MD4,	QualiCamp,	NEFs,	Escolas	de	

Lideres	e	EPREV.

Parágrafo	1º	-	As	Novas	Congregações	terão	autonomia	e	

automaticamente	�icam	�iliadas	ao	Quadro	da	MASF,	e	seu	

Lıd́er	Dirigente	poderá	ser	ordenado	ao	Ministério	Pastoral,	

com	 direito	 à	 assento	 no	 Conselho	 de	 Coordenação	 e	

Planejamento	da	MASF.

Parágrafo	 2º	 -	A	MASF-	 	 não	 adota	 o	 sistema	 de	 Pólos	

Missionários	 nos	 Centros	 Urbanos,	 sendo	 que	 os	 Pólos	

funcionam	 por	 regiões	 nacionais,	 coordenados	 por	 um	

Bispo	indicado	pelo	Presidente	da	MASF.
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CAPÍTULO	VIII

Do	Relacionamento	Ético	com	os	Obreiros	Filiados

Artigo	31º	-	Rigorosamente,	os	Pastores	e	Bispos		deverão	

ser	 	 �iéis	 ao	 cumprimento	 deste	 Estatuto,	 dos	 Princıṕios	

Doutrinários	e	Declaração	de	Fé	da	MASF,	além	da	adoção	de	

suas	 estratégias	 e	 dos	métodos	 de	 	 crescimento	 da	 obra	

missionária	através	dos	 	MD4,	QualiCamp,	NEFs,	Escola	de	

Lideres	e	EPREV,	a	ser	desenvolvido	por	suas	Congregações.

Parágrafo	1º	-	E� 	imprescindıv́el	a	presença	e	a	participação	

dos	 Pastores	 e	 Bispos	 no	 atendimento	 às	 convocações	 e	

participação	das	reuniões	da	OPPMASF	e	do	Conselho	de	

Coordenação	e	Planejamento	da	MASF.

Parágrafo	2º	-		E� 	imprescindıv́el		que	os	Pastores	e	Bispos,	

dirigentes	 de	 Congregações	 mantenham	 a	 �idelidade	 do	

repasse	 �inanceiro	 para	 o	 cumprimento	 do	 Programa	

AFINCO,	Aliança	Financeira	Cooperativa	para	a	sustentação	

do	avanço	da	obra	missionária	da	MASF.

Parágrafo	3º	-		E� 	imprescindıv́el		o	bom	relacionamento	

dos	Pastores	e	Bispos	na	interação	com	os	seus	pares	que	

constituem	o	Corpo	de	Obreiros	da	MASF.

Parágrafo	4º	 -	 	Por	uma	questão	de	Princıṕio	E� tico	e	de	

Lisura	no	caráter	do	Obreiro,	vale	salientar	que	o	 	em	caso	
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de	Cisão	Doutrinária	ou	de	implicações	de	relacionamentos,	

o	 rebanho	 da	 Congregação	 não	 é	 propriedade	 do	 Pastor	

Dirigente,	e	em	caso	de	saıd́a	ou	de	abandono,	o	mesmo	não	

deverá	 levar	 consigo	 pessoas	 e	 nem	 bens	 patrimoniais	

devidamente	tombados	em	nome	da	MASF.
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CAPITULO	IX

DAS	ELEIÇÕES

oArtigo	 32 	 –	 As	 eleições	 para	 os	 cargos	 da	 Diretoria	

ocorrerão	 de	 quatro	 em	 quatro	 	 anos	 por	 indicação	 do	

Conselho	 dos	 Bispos,	 podendo	 	 concorrer	 quaisquer	

membros,	 civilmente	 capaz,	 e	 em	 dias	 com	 as	 suas	

obrigações	com	a	MASF.

oParágrafo	 1 	 –	 A	 eleição	 se	 dará	 sempre	 na	 primeira	

reunião	do	Conselho	de	Coordenação	 e	Planejamento	no	

mês	 de	 novembro,	 devendo	 tomar	 posse	 em	 reunião	

deliberativa	do	mês	de	dezembro.

oParágrafo	2 	–	Para	ter	validade	o	mandato	dos	membros	

eleitos,	 a	Ata	 da	 eleição	 e	 posse	 da	Diretoria,	 deverá	 ser	

registrado	 no	 Cartório	 de	 Registro	 Civil	 das	 Pessoas	

Jurıd́icas	da	Comarca	da	Sede	da	MASF.
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CAPITULO	X

DA	RECEITA	E	DO	PATRIMÕNIO

o
Artigo	 33 	 –	 A	 receita	 da	MASF,	 será	 constituı́da	 de	

contribuições	 e	 de	 dıźimos	 voluntários,	 do	 	 repasse	 de		

verbas	de	suas	Congregações,	de	seus	Mantenedores	 	e	de	

seus	O� rgãos	de	Assessoria.	

o
Artigo	 34 	 –	O	 Patrimônio	 da	MASF	 será	 constituıd́o	 de	

doações,	 legados,	 bens	 móveis	 e	 imóveis,	 que	 serão	

registrados	e	tombados	em	nome	da	MASF,	e	só	poderão	ser	

aplicados	 na	 execução	 dos	 seus	 �ins	 nos	 termos	 deste	

estatuto,	dentro	do	território	nacional.

o
Parágrafo	1 	–	A	MASF	só	responde	com	seus	bens	pelos	

compromissos	 assumidos	 com	 expressa	 autorização	 da	

Assembleia	ou	decorrente	de	Lei.

o
Parágrafo	2 	–	A	Diretoria	e	os	membros	individualmente,	

não	 respondem	 solidária	 ou	 subsidiariamente	 pelas	

obrigações	da	MASF,	e	não	tem	direito	ao	seu	patrimônio	e	

receita,	 assim	 como	 a	 MASF–BRASIL	 não	 responde	 por	

quaisquer	obrigações	de	seus	membros.

Artigo	35º	-	Fica	instituıd́o	 	a	AFINCO	-	Aliança	Financeira	

Cooperativa	 da	 MASF,	 que	 representa	 a	 participação	 das	

Congregações	 	 na	 sustentação	 da	 obra	 missionária,	 que	
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funcionará	no	seguinte	acordo:

Parágrafo	 1º	 -	 Inicialmente,	 no	 primeiro	 ano	 de	 sua	

existência	 as	 Novas	 Congregações	 estarão	 isentas	 do	

repasse	 de	 verbas	 para	 a	 Tesouraria	 da	 MASF,	 e	 na	

elaboração	de	seu	próprio	orçamento	terá		autonomia	para	

estipular	 o	 valor	 de	 ajuda	 de	 custo	 para	 o	 seu	 Pastor	

Dirigente.	

Parágrafo	2º	-	No	segundo	ano	de	seu	aniversário,	as	Novas	

Congregações	 farão	 o	 repasse	 mensal	 de	 10%	 de	 sua	

Receita	Bruta.

Parágrafo	3º	-	No	terceiro	ano	de	seu	aniversário,	as	Novas	

Congregações	farão	o	repasse	mensal	e	permanente	de	20%	

de	sua	Receita	Bruta.

Parágrafo	 4º	 -	 As	 Congregações	 devem	 entregar	 na	

Tesouraria	da	MASF	seus	relatórios	e	repasses	�inanceiros	

até	o	dia	5	de	cada	mês.

Artigo	36º		-	Se	constituem	em	MANTENEDORES	DA	MASF,	

de	 forma	voluntaria,	Pastores,	Bispos,	Apóstolo	e	demais	

voluntários	membros	ou	não	da	MASF.

Artigo	37º	-	A	Receita	 	Financeira		da	MASF,	se	destinam	a	

aquisição	de	Bens	Patrimoniais;	Quites	iniciais	para	novas	
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Congregações	como	caixas	de	som,	púlpito	e	cadeiras,	além	

de	verbas	de	representação	 	para	viagens	com	destinação	

exclusiva	para	a	promoção	da	Obra	Missionária.

Artigo	38º	 	–	Por	determinação	Estatutária,	todos	os	bens	

mobiliários	 e	 imobiliários	 adquiridos	 nas	 Congregações	

serão	 registrados	 e	 tombados	 em	 nome	 da	 Missão	

Apostólica	sem	Fronteiras,	e	em	caso	de	Cisão	Doutrinária,	

os	 mesmos	 permanecerão	 com	 o	 Grupo	 �iel	 à	 Aliança	

�irmada	com	a	MASF.

Artigo	39º	–	Fica	instituıd́o	o	segundo	domingo	de	Junho	

como	O	DIA	ESPECIAL	DE	MISSO� ES	SEM	FRONTEIRAS,	na	

oportunidade	 em	 que	 o	 Conselho	 de	 Coordenação	 e	

Planejamento	 estabelecerá	 um	 alvo	 geral	 para	 ser	

alcançado,	 subdividido	 entre	 as	 Congregações,	 cuja	

programação	será	simultânea	e	sistêmica	na	mesma	data,	

com	tema,	divisa	bıb́lica,	e	hino	o�icial,	havendo	intercâmbio	

de	pregação	entre	os	Pastores.
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CAPITULO	XI

DA	DISSOLUÇÃO	E	DOS	CASOS	DE	CISÃO	

oArtigo	 40 	 –	 A	MASF	 só	 poderá	 ser	 dissolvida	 pela	

assembleia	 Geral,	 quando	 não	 estiver	 cumprindo,	

reconhecidamente	as	suas	funções.

oParágrafo	1 	–	A	dissolução	da	MASF	só	poderá	acontecer	

por	 votação	 mı́nima	 de	 80%	 (oitenta	 por	 cento)	 dos	

membros	em	assembleia	Geral	Extraordinária	para	tal	�im	

convocada.

oParágrafo	 2 	 –	Em	 caso	 de	 dissolução,	 o	 patrimônio	 da	

MASF	 será	 repassado	 ao	 Municı́pio,	 considerado	 como	

Patrimônio	Público.

Parágrafo	3º	 -	 Por	 uma	questão	 de	 Princıṕio	 E� tico	 e	 de	

Lisura	no	caráter	do	Obreiro,	vale	salientar	que	o	 	em	caso	

de	Cisão	Doutrinária	ou	de	implicações	de	relacionamentos,	

o	 rebanho	 da	 Congregação	 não	 é	 propriedade	 do	 Pastor	

Dirigente,	e	em	caso	de	saıd́a	ou	de	abandono,	o	mesmo	não	

deverá	 levar	 consigo	 pessoas	 e	 nem	 bens	 patrimoniais	

devidamente	tombados	em	nome	da	MASF.
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CAPITULO	XII

DAS	DISPOSIÇÕES	GERAIS

oArtigo	 41 	 –	 A	MASF	 adotará	 um	 Regimento	 Interno,	

aprovado	em	assembleia	extraordinária,	nos	termos	deste	

estatuto,	que	regulamenta	todas	as	suas	organizações	e	o	

seu	funcionamento.

Artigo	42º	–	As	alterações	de	Reforma	no	conteúdo	deste	

Estatuto	só	poderá	ser	aprovado		depois	de	ampla	análise	e	

discussão	 pelo	 Conselho	 dos	 Bispos,	 Diretoria	 da	 MASF-

BRASIL,	 	 Presidência	 do	 Conselho	 Fiscal,	 da	OPPMASF,	 e	

dirigentes	 de	 Congregações,	 que	 encaminhará	 para	 ser	

homologado	 	 através	 do	 	 Conselho	 de	 Coordenação	 e	

Planejamento	 da	 MASF,	 com	 o	 visto	 e	 assinatura	 de	 seu	

Presidente	Apóstolo.	
oArtigo	43 	–	Os	casos	omissos	no	presente	Estatuto,	serão	

resolvidos	através	de	Reunião	no	Conselho	de	Coordenação	

e	Planejamento	da		MASF.
oArtigo	44 	–	Fica	eleito	o	Fórum	 Jurıd́ico	da	Comarca	de	

Manaus,	para	 conhecer	 e	dirimir	quaisquer	questões	por	

ventura	surgidas	no	conteúdo	deste	ESTATUTO.	

																																																																						

																																	Rio	de	Janeiro,	RJ.,	12	de	Janeiro	de	2016
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Origem,	Filoso�ia	e	Evolução	Histórica	da	MASF	-	Missão	

Apostólica	Sem	Fronteiras,

Durante	 o	 perı́odo	 de	 seu	 Doutorado	 em	 Santiago	 de	

Compostela,	 na	 Espanha,	 entre	 1995	 a	 1998,	 onde	

desenvolveu	pesquisa	sobre	Marginalidade,	Delinquência,	

Valores	e	Expectativas	de	Futuro,	o	Pastor	Thomé	Tavares	

começou	a	sonhar	com	uma	Missão	 Interdenominacional	

que	 pudesse	 aglutinar	 essas	 concepções	 inseridas	 no	

contexto	 das	 populações	 marginais,	 em	 cujo	 lócus	 se	

poderiam	 desenvolver	 Projetos	 de	 Qualidade	 de	 Vida,	

vivenciando	 os	 valores	 espirituais	 como	 prática	 da	

novidade	de	vida,	proporcionando	mudanças	e	formação	de	

novas	 atitudes,	 não	 atreladas	 ao	 consumismo	 de	 bens	

materiais,	mas	numa	ressigni�icação	conceitual	em	que	na	

prática,	 os	 ensinos	 da	 Igreja	 à	 luz	 da	 Palavra	 de	 Deus	

proporcionassem-lhes	 senso	 de	 direcionalidade;	

promovendo	um	crescimento	sadio;	uma	socialização	em	

meio 	 ao 	 contex to 	 soc ia l 	 a l t ru ı́ s t a ; 	 um	 padrão	

comportamental	 por	 excelência	 que	 proporcionasse	 um	

pleno	 ajustamento	 individual	 contra	 os	 transtornos	

emocionais	da	vida	hodierna;	além	de	uma	educação	cristã	

através	da	Igreja,	que	direcionasse	para	a	autonomia	social	
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desejada.		No	perıódo	de	sua	permanência	no	Rio	de	Janeiro,	

um	grupo	de	lıd́eres	se	reunia	em	Manaus	para	orar	pelo	

retorno	do	Pastor,	e	bem	como	pela	instalação	em	Manaus	

desse	novo	modelo	de	Ministério.	 E	 em	 fevereiro	do	 ano	

2006,	�inalmente	as	orações	foram	ouvidas,	quando	se	deu	

sua	transferência	da	UFF	para	a	UFAM.

Ao	chegar	a	Manaus	esse	grupo	de	oração	se	fortaleceu	e	

passou	a	 reunir-se	 como	grupo	 familiar	na	 residência	do	

pastor	 Thomé,	 no	 bairro	 do	 Aleixo,	 e	 a	 convite	 do	 casal	

Norma	e	Ademir	passou	a	se	reunir	em	uma	cobertura	na	

Vila	Amazonas	em	Adrianópolis	e	ali	começou	a	investir	no	

grupo	capacitando-os	para	a	obra	com	o	intuito	de	adotar	

uma	equipe	própria	de	21	pastores	e	pastoras.	Implantou	a	

escola	de	profetas	oferecendo	um	curso	básico	de	teologia	

para	 ser	 concluı́do	 em	 sete	 meses.	 Nesse	 perı́odo	 foi	

realizado	3	retiros	de	consolidação	da	liderança	e	aı	́foi	se	

formatando	 o	 novo	 ministério	 com	 a	 aprovação	 de	 um	

estatuto	 no	 modelo	 de	 fundação	 e	 com	 o	 CNPJ	 que	 deu	

legalidade	jurıd́ica	para	desenvolvimento	dos	projetos	em	

interface	 com	 órgãos	 Municipais,	 Estadual	 e	 Federal.	

Adotou	a	sigla	MASF	–	Missão	Apostólica	Sem	Fronteiras,	e	

no	 bairro	 de	 São	 Jorge,	 junto	 a	 residência	 dos	 lideres	

Clidenor	 e	 Creuza	 Costa	 foi	 construıd́a	 um	 galpão	 onde	

funcionava	a	sua	sede	missão,	inicialmente.	

A	 visão	 de	 reconstruir	 vidas	 se	 constitui	 num	 processo	

irreversıv́el	de	desenvolver	junto	aos	novos	convertidos	os	

sete	 (7)	 ciclos	 de	 reconstrução	 dos	 estágios	 de:	
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1Evangelizar,	 2Salvar,	 3Cuidar,	 4Discipular,	 5Tratar,	

6Capacitar	e	7Enviar.	A	escola	de	profetas	capacitou,	colou	

grau,	 ordena	 e	 consagrou	 seus	 primeiros	 21	 pastores	 e	

pastoras	e	sete	missionários	no	dia	15	de	dezembro	de	2007	

em	solenidade	na	Escola	de	Enfermagem,	em	Manaus.

Como	a	visão	é	de	implantação	de	frentes	missionárias	em	

áreas	 de	 risco,	 abriram-se	 trabalhos	 em	 formato	 de	

congregação	 nos	 bairros	 Grande	 Vitória,	 Nova	 Vitória,	

Manoa,	Nova	Cidade	e	São	Jorge.	Naquela	época,	a	missão	

adquiriu	um	terreno	no	bairro	Nova	Vitória	com	o	objetivo	

de	 construir	 um	 Centro	 de	 Operações	 Missionárias.	

Também	 alugou	 um	 pequeno	 prédio	 onde	 iniciou	 a	

congregação	 Grande	 Vitória	 e	 assim,	 foram	 surgindo	 as	

demais	 congregações	 nos	 diversos	 bairros	 da	 cidade	 de	

Manaus.	

Nessa	visão	arrojada,	a	MASF	tem	uma	atuação	de	natureza	

interdenominacional,	 com	 o	 slogan	 de	 UNÇA�O,	 PODER,	

FOGO	 e	 GLO� RIA,	 caracterizando	 assim	 uma	 �iloso�ia	 de	

avivamento,	 com	o	uso	dos	dons	espirituais,	 vivenciando	

um	 ministério	 de	 grande	 colheita	 de	 almas,	 altamente	

capacitada	para	o	arrebatamento	da	igreja	de	Cristo.

A	 missão	 é	 Sem	 Fronteiras	 porque	 rompe	 com	 o	

separatismo,	 com	 o	 preconceito,	 com	 a	 discriminação	 e	

injustiça	social,	sendo	a	voz	de	Deus	e	com	um	tom	profético	

para	denunciar	e	enfrentar	todas	as	injustiças	sociais	e	as	

investidas	do	diabo	contra	a	igreja	do	Senhor	Jesus	Cristo.
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FUNDAMENTAÇÃOCRISTOCÊNTRICO

O	Projeto	Missionário	da	MASF	 se	 embasa	no	Projeto	do	

Senhor	 Jesus,	 como	 plataforma	 de	 sua	 visão	 Ministerial,	

registrado	 no	 Evangelho	 de	 Lucas,	 no	 qual	 assegura:	 O	

Espıŕito	do	Senhor	está	sobre	mim,	pelo	que	me	Ungiu	para	

evangelizar	 os	 pobres;	 enviou-me	 para	 curar	 os	

quebrantados	de	coração	e	apregoar	liberdade	aos	cativos;	

a	dar	vista	aos	cegos	e	por	em	liberdade	os	oprimidos,	e	a	

anunciar	 o	 ano	 aceitável	 do	 Senhor	 (Lucas	 4:18-19).	

Entendemos	assim	que	o	Plano	de	Deus	desenvolvido	no	

Ministério	do	Senhor	Jesus,	se	volta	para	as	comunidades	

carentes,	tendo	as	populações	marginais	como	público	alvo,	

cuja	�iloso�ia	ministerial	é	de	se	promover	a	qualidade	de	

vida	no	contexto	de	mudança	de	mentalidade,	como	Paulo	

interpreta:	 E	 não	 vos	 conformeis	 com	 este	 mundo,	 mas	

transformai-vos	 pela	 renovação	 do	 vosso	 entendimento,	

para	que	experimentais	qual	seja	a	boa,	agradável	e	perfeita	

vontade	de	Deus	que	 é	o	vosso	culto	racional.	(	Romanos	

12:2).	 Entendemos	 outrossim	 que,	 quando	 alguém	 se	

converte	em	Jesus	Cristo,	além	da	aquisição	de	sua	salvação	

espiritual,	no	processo	de	sua	Justi�icação,	recebe	uma	nova	

vida,	 e	 vivendo	 em	 novidade	 de	 vida,	 o	 processo	 de	

regeneração	propicia-lhes	a	adoção	dos	valores	espirituais	

e	sociais	através	dos	ensinos	bıb́licos	do	Senhor	Jesus,	que	

proporciona-lhes	 uma	 revisão	 em	 seu	 foco	 de	 valores,	

recebendo	as	mais	ricas	promessas	de	Deus,	no	que	cerne	ao	
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“Ano	 Aceitável	 do	 Senhor”,	 advindas	 de	 uma	 chuva	 de	

bênçãos	temporã	e	serôdia	(Jeremias	5:24),	herança	de	uma	

antiga	promessa	ao	povo	judeu	que	era	oferecido	de	50	em	

50	anos,	no	Ano	do	Jubileu,	que	na	Nova	Aliança	em	Cristo	

Jesus,	é	dado	continuadamente,	e	que	as	temos	como	uma	

Unção	de	Qualidade	de	Vida,	e	toda	sorte	de	bênçãos	das	

regiões	celestes,	prometidas	ao	povo	de	Deus	dessa	Nova	

Aliança	em	Cristo	Jesus.	Com	essa	mensagem,	e	com	esse	

poder	 de	 transformação	 através	 do	 Evangelho,	 e	

alcançando	aqueles	que	mais	sofrem	dos	problemas	sócio	

demográ�icos,	 junto	 às	 populações	 marginais,	 podemos	

assim	transformar	a	sociedade.

PROCESSO	DE	RECONSTRUÇÃO	DO	HOMEM

Em	 sua	 obra,	 “A	 Demolição	 do	 Homem”,	 Konrad	 Lorenz	

(1990),	 descreve	 a	 realidade	 subjetiva	 do	 imaginário	

humano,	 que	 enfrenta	 o	 mesmo	 problema	 da	 dicotomia	

entre	 o 	 corpo	 e 	 alma, 	 acentuando	 as 	 falhas	 no	

comportamento	 que	 perderam	 o	 sentido	 original.	 Nessa	

perspectiva	de	desencanto	humano,	 Lorenz	dá	 ênfase	 ao	

desencaminhamento	do	espıŕito	humano,	e	fala	também	do	

mal	 estar	 de	 uma	 cultura	 permissiva,	 da	 gratuidade	

absoluta	a	perda	do	foco	dos	valores	espirituais,	em	vista	da	

falta	 de	 uma	 fenomenologia	 que	 resgate	 o	 verdadeiro	

sentido	de	vida.	Em	sua	obra,	 “O	Homem	à	procura	de	si	

mesmo”,	(ROLLO	MAY,	1987),	descreve	as	implicações	desse	
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cenário,	no	qual	a�irma	que	a	solidão	e	ansiedade	é	a	doença	

do	homem	moderno,	e	como	num	vale	de	ossos	secos,	se	vê	

uma	grande	multidão	de	gente	vazia,	que	perderam	o	poder	

da	comunicação	pessoal,	e	que	gradualmente	se	constata	a	

perda	 gradual	 do	 senso	 do	 self,	 gerando	 assim	 uma	

sociedade	 que	 perde	 os	 seus	 valores,	 cuja	 população	

descrita	como	um	rebanho	sem	Pastor,	que	perde	o	senso	do	

trágico,	envolvido	num	estado	de	luta	para	ter	e	na	luta	para	

ser.		E� 	nesse	cenário	social	que	surge	a	MASF,	num	contexto	

social	 em	 que	 a	 Igreja	 tem	 que	 fazer	 a	 diferença,	 num	

cenário	 social	 em	 que	 as	 mudanças	 são	 rápidas	 e	

inesperadas,	principalmente	no	campo	do	conhecimento	e	

da	 explosão	 populacional,	 impondo	 novas	 e	 crescentes	

necessidades	 a	 que	 as	 atuais	 organizações	 não	 tem	

condições	 de	 atender.	 Observa-se	 que	 o	 crescimento	 em	

tamanho	 das	 organizações,	 que	 se	 tornam	 complexas	 e	

internacionais.	As	atividades	novas	que	exigem	pessoas	de	

competências	 diversas	 e	 altamente	 especializadas,	

envolvendo	problemas	de	coordenação	e,	principalmente,	

de	acompanhamento	das	rápidas	mudanças,	da	sociedade	

Industrial	para	a	Sociedade	de	Informação;	da	Tecnologia	

Simples	para	a	Alta	Tecnologia;	da	Economia	Nacional	para	

a	Economia	Mundial;	do	Curto	Prazo	para	o	Longo	Prazo;	da	

Democracia 	 Representat iva 	 para 	 a 	 Democracia	

Participativa;	das	Hierarquias	para	a	Comunicação	Lateral	

Intensiva;	 da	 Opção	 Dual	 para	 a	 Opção	 Múltipla;	 da	

Centralização	 para	 a	 Descentralização;	 da	 ajuda	
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NOSSOS	 VALORES	 –	 “Viver	 e	 experiênciar	 os	 Valores	

Espirituais	do	Reino	dos	Céus	através	do	Discipulado	e	da	

Experiência	com	o	Espirito	Santo,	resgatando	no	Homem	a	

sua	verdadeira	identidade	e	imagem	de	D'us”.

N� OSSA	VISAO 	-	“Ganhar	O	Mundo	para	Jesus”	

	

N� OSSA	 MISSAO 	 -	 “́ Colheita	 de	 Almas,	 Conquista	 de	 Territorios,	

Investimento	 em	 uma	 nova	 liderança	 a	 partir	 dos	 novos	

convertidos”.		
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1.	A	AUTORIDADE	FINAL	EM	QUESTÕES	DE	FÉ

Autoridade

Gn.1:1,27;	17:1;	Ex.3:14;	Nm.16:22;Dt.10:17;	 II	Sm.22:32;	

Is.45:9-10;	Ap.19:16;	Sl.115;	etc.

Autoridade	é	o	direito	ou	o	poder	de	exigir	obediência.	Do	

ponto	de	vista	cristão,	Deus	tem	o	supremo	direito	e	poder	

de	 exigir	 obediência	 porque	 somente	 Ele	 é	 o	 Criador	 e	

Senhor	 de	 todos	 os	 homens.	 Pode-se	 até	 desobedecer	

deliberadamente	a	vontade	de	Deus,	mas	sabe-se	que	está	

falhando.	 As	 dores	 de	 consciência	 testemunharão	 que	 a	

autoridade	 de	 Deus	 continua	 em	 operação	 e	 a	 ser	

desenvolvida.	A	 autoridade	 �inal	 está	 em	Deus	 e	não	nos	

credos,	nas	con�issões	históricas,	na	opinião	da	 igreja,	na	

experiência	cristã,	no	raciocıńio	cristão	ou	na	“voz	interior”.	

(1)

(1)	Hb.4:12;	I	Jo.4:1.

A	Bıb́lia,	 como	Cristo,	 que	 é	 a	Palavra	Final	 de	Deus,	 são	

únicas	e	constituem	revelação	dada	uma	vez	por	todas.	A	

autoridade	suprema	da	Escritura	signi�ica	que	a	Palavra	de	

Deus	não	está	destituıd́a	de	tradição,	mas	que	está	acima	

dela.	A	Bıb́lia	não	contradiz	a	razão,	mas	a	razão	não	pode	

ser	seu	árbitro.	A	Bıb́lia	não	está	fora	da	igreja,	mas	acima	

dela,	 e	 não	 necessita	 da	 con�irmação	 humana	 para	 ser	

atestada	como	Palavra	de	Deus.	(1)		(1)	I	Ts.2:13.



67

Confessar	a	suprema	autoridade	da	Bıb́lia	“em	matéria	de	fé	

e	 prática”	 implica	 confessar	 que	 a	 Bıb́lia	 é	 primordial	 e	

essencialmente	 a	 revelação	 da	 história	 da	 redenção	 do	

homem.	 Expressa	 a	 convicção	 de	 que	 um	 conhecimento	

formal	da	autoridade	da	Bıb́lia	não	será	válido,	a	menos	que	

esta	 seja	 interpretada	 e	 aplicada	 de	 forma	 prática	 sob	 a	

direção	do	Espıŕito	Santo.	(1)

(1)	I	Co.2:6,8;	Sl.119:18,129,140;	Lc.24:27;	Hb.4:12;	Sl.19;	

Rm.15:4;	Jo.16:13,14.

A	autoridade	da	Bıb́lia	aplica-se	a	toda	a	realidade	criada,	

inclusive	arte,	ciência	e	polıt́ica.	A	Bıb́lia	não	se	propõe	a	

ensinar	arte,	ciência	ou	polıt́ica,	mas	ensina	como	a	ciência,	

a	 arte	 e	 a	 polı́tica	 podem	 ser	 aprendidas	 para	 serem	

aplicadas	para	o	bem	do	homem	e	para	a	maior	glória	de	

Deus.(1)

(1)	I	 Tim.3:16	 –	 por	 tal	 razão	 é	 que	 submetemos	 os	

nossos	pensamentos	e	padrões	morais	à	autoridade	

das	Escrituras.

Revelação

A	 revelação	 é	 “um	 desvendamento;	 especialmente	 a	

comunicação	da	mensagem	divina	ao	homem”.	

A	religião	bıb́lica	é	uma	religião	de	revelação,	ou	seja,	pela	fé	

a	igreja	confessa	que	Deus,	livre	e	soberanamente,	veio	ao	

homem	revelando-se.	Se	pretendemos	conhecer	a	Deus,	é	

indispensável	a	revelação	porque	somos	criaturas	de	Deus	e	
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porque	somos	pecadores:	o	pecado	nos	torna	ignorantes	de	

Deus	(1).	

A	revelação	geral	de	Deus	é	aquela	manifestação	que	Deus	

fez	de	Si	Mesmo	a	todos	em	toda	parte	na	Criação	(2),	na	

experiência	 moral	 (3)	 e	 na	 história	 (que	 demonstra	 a	

ascensão	 e	 queda	 das	 nações	 e	 dos	 poderes	 mundiais	 e	

revela	a	existência	de	um	Deus	de	Juıźo	a	Quem	todos	os	

seres	humanos	devem	prestar	contas	—	4).	

A	 revelação	 especial	 supera	 em	 plenitude	 e	 clareza	 a	

revelação	geral	porque	é	dada	na	Pessoa	de	Jesus	Cristo,	o	

Verbo	Eterno	de	Deus,	que	nos	revela	o	Pai	e,	pelo	Espıŕito	

Santo,	 nos	 oferece	 o	 conhecimento	 salvı�́ico	 de	 Deus	 na	

Escritura.	 A	 Escritura	 Sagrada	 dos	 cristãos	 é	 Bı́blia	 —	

simultaneamente	divina	e	humana.	Esta	declaração	de	fé	é	

análoga	 à	 con�issão	de	 Jesus	Cristo	como	Palavra	Viva	de	

Deus	 em	 carne	 humana	 (5).	 Sob	 o	 nome	 de	 Escritura	

Sagrada,	ou	Palavra	de	Deus	escrita,	incluem-se	agora	todos	

os	livros	do	VT	–	originalmente	escrito	em	hebraico,	exceto	

algumas	passagens,	em	aramaico;	e	do	NT	–	originalmente	

escrito	em	grego.	

(1)	II	Cor.4:4	(2)	Sl.19	(3)	Rm.2:15	(4)	Pv.8:15;Dn.2:20-22	

(5)	II	Pd.1:19-21;	Jo.1:1,14.

A	Escritura

A	Bıb́lia	é	o	registro	da	revelação	que	Deus	fez	de	si	mesmo	

aos	 homens	 (1).	 Sendo	 Deus	 seu	 verdadeiro	 Autor,	 foi	
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escrita	 por	 homens	 inspirados	 e	 dirigidos	 pelo	 Espıŕito	

Santo	(2).	Tem	por	�inalidade	promover	a	glória	de	Deus,	

revelar	os	propósitos	de	Deus,	levar	os	pecadores	à	salvação	

e	edi�icar	os	crentes	(3).	Seu	conteúdo	é	a	verdade,	e,	por	

estar	isenta	de	erro,	é	chamada	de	Palavra	de	Deus	escrita	

em	linguagem	humana	(4).	Revela	o	destino	�inal	do	mundo	

e	os	critérios	pelos	quais	Deus	julgará	todos	os	homens	(5).	

A	 Bı́blia	 é	 autoridade	 única	 em	 matéria	 de	 fé	 e	 de	

comportamento	(6).	A	Bıb́lia	deve	ser	interpretada	sempre	

à	luz	da	pessoa	e	dos	ensinos	de	Jesus	Cristo.	

(1)	Is	40.8;	Mt	22.29;	Hb	1.1,2;	Mt	24.35;	Lc	24.44,45;	16.29;	

Rm	16.25,26;	I	Pe	1.25	(2)	Ex	24.4;	II	Sm	23.2;	At	3.21;	II	Pe	

1.21	(3)	Lc	16.29;	Rm	1.16;	II	Tm	3.16,17;	I	Pe	2.2;	Hb	4.12;	

Ef	6.17;	Rm	15.4		(4)	Sl	19.7-9;	Sl	119.105;	Pv	30.5;	Jo	10.35;	

17.17;	Rm	3.4;	15.4;	II	Tm	3.15-17;	Sl	119.89;	Hb	1.1;	Is	40.8;	

Mt	24.35;	Lc	24.44,45;	Jo	10.35;	Rm	3.2;	I	Pe	1.25;	I	Pe	1.21.		

(5)	 Jo	12.47.48;	Rm	2.12,13.	 (6)	 II	Cr	24.19;	Sl	19.7-9;	 Is	

34.16;	Mt	5.17,18;	Is	8.20;	At	17.11;	Gl	6.16;	Fp	3.16;	II	Tm	

1.13.	(7)	Lc	24.44,45;	Mt	5.22,28,32,34,39;	17.5;	11.29,30;	

Jo	5.39,	40;	Hb	1.1,2;	Jo	1.1,2,14.

E� 	designada	de	Bıb́lia,	“livros”,	da	palavra	biblion	“rolo”	ou	

“livro”	(1);	de	Escrituras(s)	-	um	termo	usado	no	NT	para	os	

livros	sagrados	do	VT,	considerados	inspirados	por	Deus	(2)	

e	também	para	porções	do	NT	(3);	e	de	Palavra	de	Deus	–	

aqui	usada	em	referência	a	ambos	os	Testamentos	em	sua	

forma	escrita	(4).	(1)	Lc.4:17	(2)	II	Tim.3:16;	Rm.3:2	(3)	II	

Pd.3:16	(4)	Mt.15:6;	Jo.10:35;	Hb.4:12
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O	propósito	da	Escritura

O	 propósito	 supremo	 da	 Escritura,	 juntamente	 com	 o	

Espıŕito	Santo,	 é	glori�icar	a	Jesus	Cristo	(1),	tornar	o	seu	

amor	 e	 senhorio	 plenamente	 manifestos	 nos	 salvos	 e	

através	 dos	 salvos,	 tanto	 a	 nıv́el	 individual	 como	 a	 nıv́el	

comunitário	em	termos	de	uma	vida	que	evidencia	o	amor	a	

Deus,	amor	aos	irmãos	e	amor	a	todos	os	homens	(2).

(1)	Jo.16:7-15	(2)	At.1:6-11;	2:38,42-47	.

O	Cânon	Bíblico

O	Cânon	Bıb́lico	compreende	os	seguintes	livros:

DO 	 VT 	 : 	 G ê n e s i s ; 	 E� x o d o ; 	 L e v ı́ t i c o 	 N úme ro s ;	

Deuteronômio;Josué;	Juizes;	I	Samuel;	II	Samuel;	I	Reis;	II	

Reis;	 I	 Crônicas;	 II	 Crônicas;	 Esdras;	 Neemias;	 Ester;	 Jó;	

Salmos;	Provérbios;	Eclesiastes;	Cantares;Isaıás,	Jeremias;	

Lamentações	 de	 Jeremias;	 Ezequiel;	 Daniel;	 Oséias;	 Joel;	

Amós;	 Obadias;	 Jonas;	 Miquéias;	 naum;	 Habacuque;	

Sofonias;	Ageu;	Zacarias;	Malaquias.(5)

(5)	O	Sıńodo	de	Jâmnia	(90	d.C.)	reconheceu	os	livros	do	VT	

apesar	 de	 alguns	 questionarem	 Ester,	 Eclesiastes	 e	

Cantares.

DO	 NT:	 Mateus;	 Marcos;	 Lucas;	 João;Atos;Romanos;	 I	

Corı́ntios;	 II	 Corı́ntios;	 Gálatas;	 Efésios;	 Filipenses;	

Colossenses;	 I	 Tessalonicenses;	 II	 Tessalonicenses;	 I	

Timóteo;	 II	 Timóteo;	 Tito;	 Filemom;	 Hebreus;	 Tiago;	 I	
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Pedro;	II	Pedro;	I	João;	II	João;	III	João;	Judas;	Apocalipse.	(6)

(6)	O	Concıĺio	de	Cartago,	397	d.C		reconheceu	canônicos	os	

atuais	27	livros	do	NT.

Os	documentos	autógrafos	ou	originais	não	existem	mais;	

foram	 preservadas	 apenas	 cópias. 	 Nos	 diversos	

manuscritos	ocorrem	pequenas	variantes	que	não	deixam	a	

menor 	 d úv ida 	 quanto 	 a 	 prec is ão 	 das 	 pa lavras	

originalmente	empregadas	e	não	depositam	dúvida	no	que	

diz	respeito	a	qualquer	doutrina	essencial.

Os	Livros	 geralmente	 chamados	Apócrifos,	 não	 sendo	de	

inspiração	divina,	não	fazem	parte	do	Cânon	da	Escritura;	

não	são,	portanto,	de	autoridade	da	Igreja	de	Deus,	nem	de	

modo	algum	podem	ser	aprovados	ou	empregados	senão	

como	escritos	humanos.

A	inspiração	divina,	veracidade	e	integridade	da	Bíblia

A	inspiração	da	Escritura	tem	sua	origem	em	Deus.	Enfatiza	

a	 e�icácia	 divina	 da	 Escritura	 para	 o	 homem.	 E� 	 a	 ação	

supervisionada	 de	 Deus	 sobre	 os	 autores	 humanos	 da	

Bıb́lia	de	modo	a,	usando	suas	próprias	personalidades	e	

estilos,	comporem	e	registrarem	sem	erro	as	palavras	de	

sua	revelação	aos	homens	(1).	

(1)	Inspiração	verbal	e	plenária

A	autoridade	divina	da	Escritura	reside	no	fato	delas	terem	

sido	“sopradas”	por	Deus	(2).	 	Ao	serem	proclamadas	no	
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poder	 do	 Espıŕito	 Santo,	 produzem,	 nas	 pessoas	 que	 as	

recebem	e	obedecem,	a	fé	em	Cristo	e	o	fruto	do	Espıŕito	

Santo.

(2)	II	Tim.3:16;	I	Co.1:21	(2)	Jo.8:32;	Fp.2:16;	Rm.10:5-14	

Toda	Escritura	é	plenamente	con�iável	porque	Deus,	o	Autor,	

é	 digno	 de	 toda	 con�iança	 (3).	 Assim,	 “con�iabilidade”	 é	

palavra	mais	abrangente	que	“infalibilidade”	e	enfatiza	que	

a	verdade	bıb́lica	não	 é	conceito	abstrato	e	inócuo,	mas	é	

realidade	a	ser	con�iada	por	ser	Deus	a	verdade	(4).

(3)	 Sl.20:7;	 25:2;	 37:5;	 55:22;	 Pv.3:5;	 28:25;	 29:25	 (4)		

Sl.12:6;	33:4;	107:20;	119:11,105;	Tg.1:22;	Jo.3:21

Confessar	a	inspiração	divina,	veracidade	e	integridade	da	

Bıb́lia	“tal	como	dada	originalmente”	signi�ica	a�irmar	que	

Deus	 controlou	 todas	 as	 circunstâncias	 que	 levaram	 à	

composição	�inal	de	cada	livro	e	à	compilação	do	conjunto	

integrado	por	todos	os	livros	(5).

(5)	II	Pd.1:19-21

A	iluminação

A	“salvadora	compreensão	das	coisas	reveladas	na	Palavra”	

acontece	 sob	 iluminação	 do	 Espıŕito	 Santo	 (1).	 Os	 não-

salvos	 necessitam	 desta	 ação	 do	 Espıŕito	 Santo	 (1)	 e	 os	

salvos,	também	(3).	

(1)	 I	 Co.2:10	 (2)	 Jo.8:45	 (3)	 I	 Co.2:14;	 II	 Co.4:4;	 Jo.16:7-

11(14)	I	Co.2:10-12;	3:2;	Jo.16:13-15
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O	 Espıŕito	 Santo	 puri�ica,	 harmoniza	 e	 opera	 em	 nossas	

faculdades	 e	 através	 das	 nossas	 faculdades:	 a	 razão,	 a	

intuição,	as	emoções,	a	mente	consciente	(o	conhecimento,	a	

doutrina,	 a	 pregação	 de	 um	 sermão,	 a	 aplicação	 ou	

interpretação	 de	 um	 texto	 da	 Bı́blia,	 a	 sabedoria)	 e	

inconsciente	(as	percepções	proféticas,	as	visões,	os	sonho).		

Todas	 as	 manifestações	 deverão	 ser	 conferidas,	

confrontadas	 e	 avaliadas	 pela	 autoridade	 suprema	 da	

Escritura	Sagrada.	O	que	não	estiver	em	conformidade	com	

a	Bıb́lia	não	 é	do	Espıŕito	Santo	e	deve	ser	rejeitada	pela	

igreja.	

E� 	o	Espıŕito	Santo	quem	esclarece	,	dando	compreensão,	das	

Escrituras	 Sagradas.	 Portanto,	 quem	 nos	 capacita	 a	

compreender	e	 a	 a�irmar	a	Bıb́lia	 enquanto	 revelação	de	

Deus	é	o	Espıŕito	Santo	–	e	tal	iluminação	é	preparatória	ao	

ministério	interno	do	Espıŕito	Santo	no	coração	da	pessoa	e	

que	conduz	à	salvação.(1)

(1)	II	Co.3:14-16;	4:6;	Ef.1:17-18;	3:18-19;	Hb.6:4;	10:32;	

Jo.16:13;	8:32.	
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2.	DEUS

O	Ser	de	Deus

O	Deus	único,	vivo	e	verdadeiro	é	espıŕito	pessoal,	eterno,	

in�inito	e	imutável;	é	onipotente,	onisciente,	e	onipresente;	é	

perfeito	 em	 santidade;	 justiça,	 verdade	 e	 amor	 (1).	 Ele	 é	

criador,	sustentador,	redentor,	juiz	e	senhor	da	história	e	do	

universo,	que	governa	pelo	Seu	poder,	dispondo	de	todas	as	

coisas,	de	acordo	com	o	seu	eterno	propósito	e	graça	(2).	

Deus	 é	 in�inito	 em	 santidade	 e	 em	 todas	 as	 demais	

perfeições	(3).	Por	isso,	a	Ele	devemos	todo	o	amor,	culto	e	

obediência	(4).	Em	sua	triunidade,	o	eterno	Deus	se	revela	

como	Pai,	Filho	e	Espıŕito	Santo,	pessoas	distintas,	mas	sem	

divisão	em	sua	essência	(5).	

(1)	Dt	6.4;	Jr	10.1;	Sl	139;	I	Co	8.16;	I	Tm	2.5,6;	Ex	3.14;	

6.2,3;	Is	43.15;	Mt	6.9;	Jo	4.24;	I	Tm	1.17;	Ml	3.6;	Tg	

1.17;	I	Pe	1.16,17.	 	(2)	Gn	1.1;	17.1;	Ex.	15.11-18;	Is	

43.3;	At	17.24-26;	Ef	3.11;	I	Pe	1.17.		(3)	Ex	15.11;	Is	

6.2;	Jó	34.10.	(4)	Mt	22.47;	Jo	4.23,24;	I	Pe	1.15,16.	

(5)	Mt	28.19;	Mc	1.9-11;	 I	 Jo	 5.7;	Rm	15.30;	 II	 Co	

13.13;	Fp	3.3.	

A	Trindade

Há	apenas	um	Deus	,	mas	na	Unidade	da	Divindade	há	Três	

Pessoas	 eternas	 e	 coiguais,	 idênticas	 em	 substância	 e	

distintas	em	subsistência.
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Deus	Pai	

Deus,	 como	 Criador,	 manifesta	 disposição	 paternal	 para	

com	 todos	os	homens	 (1).	Historicamente	Ele	 se	 revelou	

primeiro	 como	 Pai	 ao	 povo	 de	 Israel,	 que	 escolheu	

consoante	 os	propósitos	de	 sua	 graça	 (2).	 Ele	 é	 o	 Pai	 de	

nosso	Senhor	Jesus	Cristo,	a	quem	enviou	a	este	mundo	para	

salvar	 os	 pecadores	 e	 deles	 fazer	 �ilhos	 por	 adoção	 (3).	

Aqueles	que	aceitam	Jesus	Cristo	e	nEle	crêem	são	 feitos	

�ilhos	de	Deus,	nascidos	pelo	seu	Espıŕito,	e,	assim,	passam	a	

tê-lo	 como	 Pai	 celestial,	 dele	 recebendo	 proteção	 e	

disciplina	(4).	

(1)	Is	64.8;	Mt	6.9;	At	17.26-29;	I	Co	8.6;	Hb	12.9.	(2)	Ex	

4.22,23;	Dt	32.6-18;	Is	1.2,3;	Jr	31.9.	(3)	Sl	2.7;	Mt	

3.17;	Lc	1.35;	 Jo	1.12.	(4)	Mt	23.9;	 Jo	1.12,13;	Rm	

8.14-17;	Gl	3.26;	4.4-7;	Hb	12.6-11.	

Deus	Filho	

Jesus	Cristo,	um	em	essência	com	o	Pai,	é	o	eterno	Filho	de	

Deus	(1).	N'Ele,	por	Ele	e	para	Ele,	foram	criadas	todas	as	

coisas	 (2).	 Na	 plenitude	 dos	 tempos	 Ele	 se	 fez	 carne,	 na	

pessoa	real	e	histórica	de	Jesus	Cristo,	gerado	pelo	Espıŕito	

Santo	 e	 nascido	 de	 Virgem	Maria,	 sendo	 em	 sua	 pessoa	

verdadeiro	Deus	e	verdadeiro	homem	(3).	Jesus	é	a	imagem	

expressa	 do	 seu	 Pai,	 a	 revelação	 suprema	 de	 Deus	 ao	

homem	(4).	Ele	honrou	e	cumpriu	plenamente	a	lei	divina	e	

obedeceu	 a	 toda	 a	 vontade	 de	 Deus	 (5).	 Identi�icou-se	

perfeitamente	 com	 os	 homens,	 sofrendo	 o	 castigo	 e	
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expiando	 as	 culpas	 de	 nossos	 pecados,	 conquanto	 Ele	

mesmo	não	tivesse	pecado	(6).	Para	salvar-nos	do	pecado	

morreu	na	 cruz,	 foi	 sepultado	e	ao	 terceiro	dia	 ressurgiu	

dentre	os	mortos	e,	depois	de	aparecer	muitas	vezes	aos	

seus	discıṕulos,	ascendeu	aos	céus,	onde,	 à	destra	do	Pai,	

exerce	o	seu	eterno	Supremo	Sacerdócio	(7).	Jesus	Cristo	é	o	

U� nico	Mediador	entre	Deus	e	os	homens	e	o	U� nico	su�iciente	

Salvador	e	Senhor	(8).	Pelo	seu	Espıŕ ito	Ele	está	presente	e	

habita	no	coração	de	cada	crente	e	na	Igreja	(9).	Ele	voltará	

visivelmente	a	este	mundo	em	grande	poder	e	glória,	para	

julgar	os	homens	e	consumar	sua	obra	redentora	(10).	

(1)	Sl	2.7;	110.1;	Mt	1.18-23;	3-17;	8.29;	14.33;	16.16,27;	

17.5;	Mc	1.1;	Lc	4.41;	22.70;	Jo	1.1,2;	11.27;	14.7-11;	16.28.	

(2)	Jo	1.3;	ICo	8.6;	Cl	1.16,17.	(3)	Is	7.14;	Lc	1.35;	Jo	1.14;	Gl	

4.4,5.	(4)	Jo	14.7-9;	Mt	11.27;	Jo	10.30,	38;	12.44-50;	Cl	1.15-

19;	2.9;	Hb	1.3.	(5)	Is	53;	Mt	5.17;	Hb	5.7-10.	(6)	Rm	8.1-3;	Fl	

2,1-11;	Hb	4.14,15;	I	Pe	2.21-25	.(7)	Jo	19.30,35;	Mt	28.1-6;	

Lc	 24.46;	 Jo	 20.1-20;	 At	 1.6-14;	 At	 2.22-24;	 I	 Co	 15.4-8;	

Hb.7:25;	I	Tim.2:5;	Rm.8:34;	I	Jo.2:1..(8)	Jo	14.6;	At	4.12;	I	

Tm	2.4,5;	At	7.55,56;	Hb	4.14-16;	10.19-23.	(9)	Mt	28.20;	Jo	

14.16,17;	15.26;	16.7;	I	Co	6.19.	(10)	At	1.11;	I	Co	15.24-28;	I	

Ts	4.14-18;	Tt	2.13.	

Deus	Espírito	Santo	

O	Espıŕito	Santo,	um	em	essência	com	o	Pai	e	com	o	Filho,	é	

pessoa	 divina	 (1).	 E� 	 o	 Espıŕito	 da	 Verdade	 (2).	 Atuou	 na	

criação	do	mundo	e	 inspirou	os	homens	a	escreverem	as	
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Sagrada	Escritura	(3).	Ele	ilumina	os	homens	e	os	capacita	a	

compreenderem	a	verdade	divina	(4).	

(1)	Gên.	1:2;	Jó	23:13;	Sal.	51:11;	139:7-12;	Is.	61:1-3;	Luc.	

4:18,19;	João	4:24;	14:16,17;	15:26;	Heb.	9:14;	I	João	5:6,7;	

Mat.	28:19	 .	(2)	 João	16:13;	14:17;	15:26	 .	(3)	Gên.1:2;	 II	

Tim.	3:16;	II	Ped.	1:21.	(4)	Luc.	12:12;	João	14:16,17,26;	I	

Cor.	2:10-14;	Heb.	9:8

No	 Dia	 de	 Pentecostes	 —	 em	 cumprimento	 da	 profecia	

quanto	 à	descida	do	Espıŕito	Santo,	Ele	se	manifestou	de	

maneira	singular	e	ir	repetıv́el	enquanto	fato	relacionado	à	

história	da	 salvação	porque	 inaugurou	uma	Nova	Ordem	

Espiritual	 com	 uma	 Nova	 Aliança,	 quando	 os	 primeiros	

discıṕulos	 foram	batizados	 no	Espıŕito,	 passando	 a	 fazer	

parte	 do	 Corpo	 de	 Cristo	 que	 é	 Igreja,	 naquela	 ocasião	

originada	(5).	

(5)	Joel	2:28-32;	At.	1:5;	2:1-4;	Luc.	24:29;	At.	2:41;	8:14-17;	

10:44-47;	19:5-7;	I	Cor.	12:12-15

O	 batismo	 no	 Espıŕito	 Santo	 sempre	 ocorre	 quando	 os	

pecadores	 se	 convertem	 a	 Jesus	 Cristo,	 que	 os	 integra,	

regenerados	pelo	Espıŕito,	à	igreja,	ou	seja,	o	Espıŕito	habita	

o	crente	em	Cristo	o	qual	declarou	que	quem	cresse	nEle	

rios	 de	 água	 viva	 do	 crente	 �luiriam	 –	 indicando	 uma	

plenitude	 decorrente	 da	 habitação	 do	 Espıŕito	 no	 crente		

(6).	 Ele	 dá	 testemunho	 de	 Jesus	 Cristo	 e	 o	 glori�ica	 (7).	

Convence	 o	mundo	 do	 pecado,	 da	 justiça	 e	 do	 juıźo	 (8),	

opera	a	regeneração	do	pecador	perdido	(9),	sela	o	crente	
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para	o	dia	da	redenção	�inal	(10),	habita	no	crente	(11),	guia-

o	 em	 toda	 a	 verdade	 (12),	 capacita-o	 para	 obedecer	 à	

vontade	de	Deus	(13).	Distribui	dons	aos	�ilhos	de	Deus	para	

a	edi�icação	do	Corpo	de	Cristo	e	para	o	ministério	da	Igreja	

no	mundo	(14).	sua	plenitude	e	seu		fruto	na	vida	do	crente	

constituem	 condições	 para	 a	 vida	 cristã	 vitoriosa	 e	

testemunhante	(15).	

(6)	 Is.44:13;	 Ez.36:25-27;	 Jo.7:37-39;At.	 2:38,39;	 I	 Cor.	

12:12-15	.	(7)	João	14:16,17;	16:13,14	.	(8)	João	16:8-11	.	(9)	

João	3:5;	Rom.	8:9-11	.	(10)	Ef.4:30	.	(11)	Rom.	8:9-11	.	(12)	

João	16:13	.	(13)	Ef.	5:16-25	.	(14)	I	Cor.	12:7,11;	Ef.	4:11-13	.	

(15)	Ef.	5:18-21;	Gál.	5:22-23;	At.	1:8	

Os	atributos	de	Deus

O	Deus	Trino	se	revela	de	tal	modo	que	é	possıv́el	atribuir-

lhe	 certas	 qualidade	 ou	 caracterıśticas	 que	 são	 atributos	

que	coincidem	com	o	Seu	Ser.

A	glória	de	Deus

A	glória	de		Deus	diz	respeito	a	tudo	o	que	essencial	ao	Ser	de	

Deus,	 como	 sua	 majestade	 divina	 ou	 divindade	 total.	

Signi�ica	a�irmar	que	Deus	é	transcendente	porque	Ele	está	

além	de	toda	realidade	�inita.	Ex.	19-24;	24:17	cf.	19:16-22;	

Ez.1;	Ap.1:14-16;	II	Cor.4:6	cf	Jo.1:14.	A	glória	subentende	a	

in�initude	de	Deus	(I	Tim.6:16;	Rm.11:33);	a	auto-existência	

de	Deus	(Gn.1:1;	At.17:25	cf.	Is.40:13ss);	a	imutabilidade	de	

Deus	(Ml.3:6;	Tg.1:17;	Hb.13:8).
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A	soberania	de	Deus

A	soberania	de	Deus	declara	que	Deus	governa	o	mundo	e	

sua	 vontade	 é	 a	 causa	 �inal	 de	 todas	 as	 coisas,	 incluindo	

especi�icamente	a	criação	e	a	preservação	(1);	a	autoridade	

humana	(2);	a	salvação	do	povo	de	Deus	(3);	o	sofrimento	de	

Cristo	(4);	os	sofrimentos	dos	cristãos	(5);	a	vida	e	o	destino	

do	homem	(6);	 e	 até	 os	detalhes	da	vida	 (7).	Deus	 reina	

absoluto	no	universo	que	Ele	mesmo	criou	e	está	exaltado	

sobre	todos	e	tudo	(8).	Três	perfeições	estão	relacionadas	à	

soberania	 de	 Deus:	 a	 onipotência	 de	 Deus	 (9);	 a	

onipresença	e	a	onisciência	de	Deus	(10).

(1)	 Sl.95:6;	 Ap.4:11	 (2)	 Pv.21:1;	 Dn.4:35	 (3)	 Rm.8:29ss;	

Ef.1:4,11	 (4)	 Lc.22:42;	 At.2:23	 (5)	 Fp.1:29;	 I	 Pd.3:17	 (6)	

At .18:21; 	 Rm.15:32	 (7)	 Mt .10:29	 (8)	 Is .45:6	 cf .	

43:11;44:8;45:21	 (9)	 Gn.17:1;	 18:14;Jr.32:27;	 Lc.1:37;	

Mc.10:27	(10)	Sl.139	–	Ele	conhece	o	oculto	e	o	escondido:	II	

Sm.12:11ss;	 Sl.66:12;	 Is.43:2;	 At.23:11;	 Gl.6:7;	 Sl.56:8;	

Ap.6:9;	18:24;	Jo.14:6;	Cl.2:3

A	 eleição	 é	 a	 escolha	 feita	 por	 Deus,	 em	 Cristo,	 desde	 a	

eternidade,	de	pessoas	para	a	vida	eterna,	não	por	qualquer	

mérito,	mas	segundo	a	riqueza	da	sua	graça	(1).	Antes	da	

criação	 do	 mundo,	 Deus,	 no	 exercıćio	 da	 sua	 soberania	

divina	e	à	luz	de	sua	presciência	de	todas	as	coisas,	elegeu,	

chamou,	predestinou,	justi�icou	e	glori�icou	aqueles	que,	no	

correr	 dos	 tempos,	 aceitariam	 livremente	 o	 dom	 da	

salvação	(2).	



80

(1)	Gên.	12:1-3;	E� x.	19:5,6;	Ez.	36:22,23,32;	I	Ped.	1:2;	Rom.	

9:22-24;	I	Tess.	1:4	;	(2)	Rom.	8:28-30;	Ef.	1:3-14;	II	Tess.	

2:13,14.

Ainda	que	baseada	na	soberania	de	Deus,	essa	eleição	está	

em	perfeita	consonância	com	o	livre-arbıt́rio	de	cada	um	e	

de	todos	os	homens	(3).	A	salvação	do	crente	é	eterna.	Os	

salvos	perseveram	em	Cristo	e	estão	guardados	pelo	poder	

de	Deus	 (4).	 Nenhuma	 força	 ou	 circunstância	 tem	 poder	

para	separar	o	crente	do	amor	de	Deus	em	Cristo	Jesus	(5).	O	

novo	nascimento,	o	perdão,	a	 justi�icação,	a	adoção	como	

�ilhos	 de	 Deus,	 a	 eleição	 e	 o	 dom	 do	 Espı́rito	 Santo	

asseguram	aos	salvos	a	permanência	na	graça	da	salvação	

(6).	

(1)	Deut.	30:15-20;	João	15:16;	Rom.	8:35-39;	I	Ped.	5:10	

;	(4)	João	3:16,36;	João	10:28,29;	I	João	2:19	;	(5)	Mat.	

24:13;	Rom.	8:35-39;	I	João	2:27-29;	Jer.	32:40	;	(6)	

João	10:28;	Rom.	8:35-39;	Jud.	24;	Ef.	4:30	

A	santidade	de	Deus

A	santidade	de	Deus.	O	Deus	bıb́lico	é	tanto	santo	quanto	

amoroso.	A	santidade	de	Deus	é	central	em	Seu	ser,	sendo	

especi�icamente	destacada	no	VT	(1).	No	NT,	a	santidade	de	

Deus	 é	 destaca	 na	 Pessoa	 do	 Espıŕito	 Santo	 .	 Deus	 está	

separado	de	todos	os	outros	seres	–	só	Ele	 é	Deus	(2)	 .	A	

santidade	 de	 Deus	 carrega	 consigo	 uma	 noção	 ética	

referente	à	sua	separação	de	tudo	o	que	resiste	e	se	opõe	a	
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Ele.	Para	Israel	Ele	é	o	Santo	(3)	e	exige	que	o	povo	de	Israel	

se	 conforme	ao	Seu	 caráter	divino	–	Ele	 era	o	 Santo	que	

estava	no	meio	da	nação	(4).	Os	crentes	do	NT,	por	causa	da	

habitação	do	Espıŕito	Santo	neles,	devem	fugir	da	impureza	

e	 viver	 uma	 vida	 de	 santidade	 (5).	 A	 santidade	 de	 Deus	

inclui	 a	 retidão	 de	 Deus	 (6);	 a	 justiça	 de	 Deus	 que	 é	 a	

santidade	 em	 atuação	 (7)	 e	 se	 manifesta	 no	 aspecto	 da	

justiça	governativa	–	no	governo	de	toda	realidade	criada,	e	

na	 justiça	 retributiva	 –	 distribuição	 de	 recompensas	 e	

castigos;	a	ira	de	Deus	(8);	a	bondade	de	Deus	(9).	

(1)	Lv.11:44;	19:2;	Js.24:19;	I	Sm.6:20;	Sl.22:3;	Is.57:15	

(2)	Is.6:3;	Ap.4:8;	I	Tim.6:16	(3)	Is.5:19;	30:12;	43:3;	

55:5	(4)	Is.12:6	(5)	I	Cor.6:18ss;	I	Ts.4:3,7	ss	(6)	Jó	

4:6;	Sl.58:1;	Ml.2:6	(7)	Dt.32:4;	I	Jo.1:9;	Ap.15:3	(8)	

Rm.1:18ss	(9)	Rm.2:4

O	amor	de	Deus

“Deus	 é	 amor”	 (I	 Jo.4:8).	 A	 santidade	 e	 o	 amor	 unem-se	

perfeitamente	na	Pessoa	de	Jesus	Cristo,	portanto,	o	amor	

de	Deus	está	ligado	à	sua	graça.	O	amor	de	Deus,	ágape,	está	

expresso	na	redenção	dos	pecadores	e	no	cuidado	de	Deus	

com	a	sua	criação	(o	amor	aqui	é	bondade	ou	benevolência).	

O	amor	de	Deus	é	misericórdia	que	perdoa	os	pecados	pelo	

sacrifıć io	da	cruz.	O	amor	de	Deus	relaciona-se	à	aliança	de	
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Deus	com	o	Seu	povo	–	é	o	amor	leal	tão	bem	discernido	no	

livro	 do	 profeta	 Oseias.	 O	 amor	 de	 Deus	 é	 a	 segurança	

máxima	 do	 salvo	 em	 Cristo:	 “Se	 somos	 in�iéis,	 Ele	

permanece	�iel”(II	Tim.2:13).

A	obra	da	Criação	

No	princıṕio	aprouve	a	Deus	o	Pai,	o	Filho	e	o	Espıŕito	Santo,	

para	manifestação	da	glória	de	seu	eterno	poder,	sabedoria	

e	bondade,	criar	ou	fazer	do	nada,	no	espaço	de	seis	dias,	e	

tudo	muito	bom,	 o	mundo	e	 tudo	o	que	nele	há,	 quer	 as	

coisas	visıv́eis	quer	as	invisıv́eis	(1).

(1)	 Gn.1-2;	 Ec.12:1;	 Rm.1:25;	 I	 Pd.4:19;	 Mc.10:6;	

Rm.8:20,22;Cl.1:15;	I	Tm.4:4;	Ap.4:11

A	obra	da	Providência

Deus,	o	grande	Criador	de	todas	as	coisas,	por	sua	vontade	e	

para	 o	 louvor	 da	 glória	 de	 sua	 sabedoria,	 poder,	 justiça,	

bondade	e	misericórdia,	sustenta,	dirige,	dispõe	e	governa	

todas	 as	 criaturas	 e	 todas	 as	 coisas,	 desde	 a	maior	 até	 a	

menor	(1)

(1)	Pv.15:3;	II	Cr.16:9;	Sl.145:17;	104:24;	At.15:18;	Ef.1:11;	

Sl.33:11;	 Ef.3:10;	 Rm.9:17;	 Ne.9:6;	 Hb.1:3;	 Sl.135:6;	

Mt.10:29:31;	At.17:25-28;	Mt.6:26-30.
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3.	Os	Anjos

A	origem	dos	Anjos

Os	anjos	não	existem	desde	a	eternidade,	eles	foram	criados	

por	Deus	no	momento	de	sua	criação	(1).	A	Bıb́lia	não	indica	

com	precisão	em	que	partes	foram	criadas,	mas	podemos	

entender	que	isso	deve	Ter	acontecido	imediatamente	após	

ter	 criado	 os	 céus	 e	 antes	 de	 ter	 criado	 a	 terra	 (2).	 Não	

podemos	 também	de�inir	 número,	mas	 sabemos	que	um	
""Exército"	 compreende	 grande	 quantidade,	 uma	 legião"	

compreende	um	número	grandioso	(3).	Deus	certamente	

criou	todos	de	uma	só	vez,	pois	os	anjos	não	tem	capacidade	

de	propagar-se	como	o	homem	(4).

(1)	Ne.9:6	Sl.148:2;	Cl.1:16.	 (2)	 Jó	38:4-7	Gn.1:1;	2:1.	 (3)	

Dn.7:10;	Mt.26:53;	Hb.12:22.	(4)	Mt.22:30.

A	palavra	original	correspondente	no	grego	é	(angelos),	é	

usado	tanto	para	mensageiros	humanos	(I	Rs.19:2;	Lc.7:24	

e	9:52),	quanto	divinos.

Expressões	usadas	para	se	referir	aos	anjos:	

Santos	 (Sl.89:5-7);	 vigias	 (Dn.4:13,	 17,	 23);	 espı́ritos	

(Hb.1:14);	 principados,	 poderes,	 tronos,	 dominações	 e	

autoridades	(Cl.1:16;	Rm.:38;	I	Co.15:24;	Ef.6:12;	Cl.2:15);	

arcanjos	(I	Ts.4:16	e	Jd.9).	Na	forma	coletiva:	congregação/	

assembléia	(Sl.89:6,7);	hostes	(Lc.2:13;	Ef.6:12;	Hb.12:22)	
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Testemunhos	da	existência	dos	anjos:	

Cristo	 comprovou	 a	 existência	 dos	 anjos	 (Jo.1:51);	 o	

apóstolo	 Paulo	 também	 testemunhou	 (Gl.1:8);	 o	 próprio	

Satanás	falou	dos	anjos	(Mat.4:6);	o	apóstolo	João	falou	mais	

de	60	vezes	no	livro	da	Revelação	(o	Apocalipse)	1:1.	

O	propósito	da	origem	dos	anjos:	

Criados	para	cumprirem	os	propósitos	de	Deus	(Hb.1:14	–	

aqui	 eles	 aparecem	como	missionários	 celestes	 ,	 enviados	

para	 servir	 aos	 escolhidos);	 os	 anjos	 foram	 criados	 para	

darem	glória	,	honra	e	ações	de	graça	a	Deus;	para	adorarem	

a	Cristo	(	Hb.1:6	)	;	proteção	de	Israel	(	Dn.12:1	);	luta	contra	

Satanás	(	Judas	9;	Ap.12:7	);	anuncia	a	Vinda	de	Cristo	(	I	

Ts.4:16	 );	 guardam	 o	 trono	 de	 Deus	 (	 Ez.10:1-4	 )	 ;	 se	

preocupam	 com	 a	 adoração	 a	 Deus	 perante	 o	 Seu	 Santo	

Trono	(Is.6:2-7)	;	as	diferentes	Ordens	de	anjos,	assistem	a	
.Deus	em	sua	obra	Soberana	(Cl.1:16	e	2:10;	Ef.1:21	e	3:10	)

A	natureza	dos	anjos:	

Os	anjos	não	são	seres	humanos	glori�icados	(Hb.12:22,23).	

Por	isso	se	a�irma	que	se	a�irma	que	são	seres	espirituais	(	

incorpóreos	-	Hb.1:14	).	Não	tem	corpo	fıśico,	mas	podem	

assumir	 forma	 corpórea	 (Gn.18:19	 ).	 Outros	 textos:	

Sl.104:4;	Hb	1:7;	Ef.6:2;	Mt.8:16;	12:45;	Lc.7:21;	Ap.	16:14).	



85

Os	anjos	não	estão	sujeitos	à	dissolução:	nunca	morrem.	A	

imortalidade	dos	anjos	se	deriva	de	Deus	e	depende	de	Sua	

vontade.	Os	anjos	são	isentos	da	morte,	porque	assim	Deus	

os	 fez.	 (Lc.20:35,36	 ).	 E	 os	 anjos	 não	 se	 reproduzem	

conforme	a	espécie	deles:	as	escrituras	em	parte	alguma	

ensina	 que	 os	 anjos	 são	 seres	 assexuados.	 Inferências	

encontramos	 referindo-se	 aos	 anjos,	 com	 o	 uso	 de	

pronomes 	 do 	 g ênero 	 mascu l ino 	 ( 	 Dn .8 :16 ,17 ;	

Lc.1:12,29,30;	Ap.12:7;	20:1;	22:8,9	).		Os	anjos	são	dotados	

de	poder	 sobre-humano	 (Sl.103:20;	 II	 Pd.2:11).	 São	 uma	

classe	 de	 seres	 criados	 superiores	 aos	 homens	 (Sl.8:5;	

Hb.2:10). 	 Contudo,	 esse	 poder	 tem	 seus	 limites	

estabelecidos,	 não	 são	 Onipotentes	 (II	 Ts.1:7;	 II	

Sm.24:16,17).	 Veja	 demonstração	 de	 poder	 dos	 anjos	 –	

(At.5:19;	 12:7,23;	 Mt.28:2).Os	 anjos	 são	 seres	 velozes	

(Mt.26:53	)	O	pensamento	que	deve	ser	destacado,	é	que	os	

anjos,	cuja	residência,	supostamente	era	nos	céus,	podiam	

instantaneamente	aparecer	em	defesa	de	seu	Senhor.	Como	

essas	legiões	de	anjos	poderiam	passar,	com	tal	rapidez,	do	

céu	até	o	triste	Getsêmani,	ultrapassa	nosso	entendimento.	

Sabemos	apenas	que	a	possibilidade	do	 fenômeno	 indica	

uma	atividade	e	rapidez	verdadeiramente	maravilhosa.	Os	

anjos	são	seres	com	personalidade:	inteligência	–	Dn.10:14;	

emoções	–	Jó	38:7	;	vontade	–	Is.14:13,14	.	Porém,	não	são	

Oniscientes	–	Mt.24:36;	não	são	Onipresentes	–	Dn.9:21-23	

;	não	são	Onipotentes	–	Dn.10:13.	Ainda	assim	fala-se	nos	

anjos	como	estando	em	perfeição	e	como	seres	 	gloriosos	
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(Gn.1:31;	 Lc.9:26)	 dotados	 de	 uma	 dignidade	 sobre-

humana	(Gn.	6:1-4;	I	Pd.3:18-20;	II	Pd.2:4	e	Judas	6).Uma	

parte	 dos	 anjos	 tornaram-se	 rebeldes	 e	 caıd́os	 –	 Jd.6;	 II	

Pd.2:4.	 O	 restante	 permaneceu	 obediente	 –	 	 Mt.25:31;	

Sl.99:7).

Satanás	

Um	anjo	criado	por	Deus	–	não	na	condição	que	atualmente	

ocupa,	 e	 antes	 de	 sua	 queda,	 ocupava	 um	 lugar	 especial	

entre	os	querubins	(	EZ.28:14	).	As	hostes	de	Satanás	estão	

organizadas	e	preparadas	para	grandes	batalhas	do	mal.	Por	

causa	 disto,	 e	 considerando	 a	 natureza	 dos	 anjos,	 disto	

podemos	 concluir	 que	 existem	 duas	 forças	 invisıv́eis	 e	

poderosas:	uma	dirigida	por	Deus	e	seus	anjos	e	a	outra	por	

satanás	 e	 seus	 anjos,	 onde	 a	 vitória	 �inal,	 será	 de	 Deus	

(Ap.20:7-10;	Mt.25:41	).

A	queda	dos	anjos.

	

Com	exceção	de	alguns	�ilósofos	e	cientistas,	que	chamam	de	

"erro	da	mente	mortal",	todos	os	homens	reconhecem	o	fato	

severo	e	solene	do	mal	no	universo.	Verdadeiramente,	sua	

presença 	 no 	 mundo	 é 	 um	 dos 	 problemas 	 mais	

desconcertantes	 para	 a	 �iloso�ia	 e	 para	 a	 teologia.	

Acreditamos	que	os	anjos	 foram	criados	 (originados)	em	

estado	de	perfeição.	No	relato	bıb́lico	da	criação,	em	Gn.1,	
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lemos	seis	vezes	que	o	que	Deus	�izera	era	bom,	vs.4,	10,	12,	

17,	21,	25,	e	no	vs.31	encontramos	as	palavras:	"Viu	Deus	

tudo	 quanto	 �izera,	 e	 eis	 que	 era	 muito	 bom".	 Isso	

certamente	inclui	a	perfeição	dos	anjos	em	santidade,	até	

esse	momento.Não	há	dúvidas,	portanto,	que	os	anjos	foram	

criados	perfeitos	 (Ez.28:15)	 e	parte	destes	deixaram	 seu	

próprio	principado	e	habitação	original	perfeita	(Judas	6,	II	

Pd.2:4),	 para	 criar	 raı́zes	 do	 mal	 (Sl.78:49;	 Mt.25:41;	

Ap.9:11	e	12:7-9).	Não	podemos	Ter	dúvidas	que	Satanás	foi	

o	"chefe"	desta	rebelião	(Is.14:12;	Ez.28:15-17).	A	época	da	

queda:	Acreditamos	que	se	deu	após	toda	a	criação	perfeita	

de	Deus:	Gn.1:31-	2:3.	A	causa	da	queda	 :	Este	 é	um	dos	

profundos	mistérios	 da	Teologia.	 Os	 anjos	 foram	 criados	

perfeitos.	Deus	não	coagiu	nenhuma	de	suas	criaturas,	nem	

mesmo	os	anjos.	Se	indagarmos	que	motivo	pode	ter	estado	

por	trás	dessa	rebelião,	podemos	obter	algumas	respostas	

nas	Sagradas	Escrituras.	Grande	Prosperidade	e	beleza	(Rei	

de	Tiro-Tipo	de	 Satanás-Ez.28:11-19;	 I	Tm.3:6).	Ambição	

desmentida	e	a	concupiscência		de	ser	maior	que	Deus	(Rei	

da	Babilônia-Tipo	da	 Satanás-Is.14:13,14).	 	Os	passos	da	

queda:

· SUBIREI	AO	CE� U	–	vs.13	–	Satanás	queria	a	posição	

ao	lado	de	Deus	no	céu,	lugar	este	reservado	a	Cristo	

-	Ef.1:20.	

· EXALTAREI	MEU	TRONO	–	 vs.13	 –	 Satanás	 queria	

seu	 trono	 sobre	 todo	 principado,	 potestade	 e	
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domıńio,	lugar	este	prometido	a	Cristo	–	Ef.1:21.	

· ME	ASSENTAREI	NO	MONTE	DA	CONGREGAÇA�O	 -	

vs.13	–	Satanás	queria	reinar	sobre	o	povo	de	Deus,	

privilégio	este	dado	ao	Messias	prometido	-	Is.9:6-7.	

· SUBIREI	ACIMA	DAS	MAIS	ALTAS	NUVENS	–	vs.14	–	

Satanás	 queria	 a	 Glória	 que	 só	 Deus	 tem,	 e	 esta	

pertence	a	Cristo	–	Jo.17:5.	

· SEREI	 SEMELHANTE	 AO	 ALTI�SSIMO	 –	 vs.14	 –	

Satanás	queria	o	poder	e	a	autoridade	do	altıśsimo,	e	

esta	pertence	somente	a	Cristo	–	Jo.8:58.

Resultado	da		queda	:		Perderam	sua	santidade	original	e	se	

tornaram	 corruptos	 em	 natureza	 e	 conduta	 (	 Mt.10:1;	

Ef.6:11,12;	 Ap.12:9	 ).	 Alguns	 deles	 foram	 lançados	 no	

"inferno-Tártaro",	e	acorrentados	até	o	dia	do	julgamento	(II	

Pd.2:4).	Alguns	estão	em	liberdade	e	trabalham	em	de�inida	

opo s i ç ã o 	 à 	 o b ra 	 d o s 	 a n j o s 	 b on s 	 ( Ap . 12 : 7 - 9 ;	

Dn.10:12,13,20,21;	 Judas	 9).	 A	 terra	 foi	 amaldiçoada	 por	

causa	 do	 pecado	 de	 Adão	 (Gn.3:17-19)	 e	 a	 criação	 está	

gemendo	por	causa	da	queda	(	Rm.8:19-22),	tanto	de	Adão	

como	dos	anjos	caıd́os.	Um	dia	serão	lançados	sobre	a	terra	

(Ap.12:8,9)	e,	após	seu	julgamento	serão	lançados	no	"Lago	

de	Fogo"	(	I	Co.6:3;	Mt.25:41;	II	Pd.2:4;	judas	6).	

A	Classi�icação	dos	anjos:	

· Os	anjos	bons.	A	atuação	deles	 junto	aos	crentes	 (	

Sl.91:11;	 Hb.1:14;	 Dn.6:22);	 guiam	 e	 guardam	 os	



89

crentes	–	(	Sl.91:11;	Hb.1:14	);	ministram	ao	povo	de	

Deus	 (	 Hb.1:14;	 Mt.4:11;	 Lc.2243	 );	 defendem	 e	

livram	os	servos	de	Deus	(	Gn.19:11;	At.5:19-20	);	

guardam	os	eleitos	falecidos	–	(	Lc.16:22;	Lc.24:22-

24;	 Jd.9	 );	 cooperam	 na	 separação	 entre	 justos	 e	

ıḿpios	 (	 Mt.13:49;	 Mt.25:31-32);	 cooperaram	 no	

castigo	imposto	aos	ıḿpios		(	II	Ts.1:7-8	).	

· Os	 anjos	 maus.	 Tem	 por	 propósito	 de	 opor-se	 e	

destruir	 a	 obra	 de	Deus	 e	 Seus	 santos	 (	 Zc.3:1;	 II	

Co.12:7;	 Ff.6:11,12;	 II	 Co.11:14,	 4:4;	 I	 Pd.5:8	 ).	

Outros	textos:	II	Pd.2:4	e	Jd.6;	Ef.1:21,	6:12;	Cl.2:15;	

Mt.24:41;	Ap.12:7-9,	9:14;	I	Co.	6:3.

Demônios	–	Aparece	três	vezes	no	V.T.	(Dt.32:17;	Sl.106:37	e	

Lv.17:7	 ).	 Não	 são	 almas	 dos	 homens	maus.	 Não	 são	 os	

espı́ritos	 desincorporados	 de	 uma	 raça	 pré-Adâmica	 (	

Sl.9:17;	Lc.16:26-31;	Ap.1:18;	Ap.12:7-9	).

Satanás	 –	 Este	 ser	 sobre-humano	 é 	 mencionado	

expressamente	no	velho	testamento	(Gn.3:1-15;	Jó	1:6-12,	

2:1-7;	Zc.3:1,2	).	Já	no	N.T.,	é	mencionado	freqüentemente	

(Mt.4:1-11;	 Lc.18:18,19;	 Jo.13:2,27;	 I	 Pd.5:8;	 Ap.	

caps.12,12:1-4,	20:1-3,	7-10	).	

O	destino	dos	anjos:	

Os	 anjos	 bons	 continuarão	 servindo	 a	 Deus	 por	 toda	 a	
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Eternidade	:	Ap.21:1,	2,	12	).	Os	anjos	maus	terão	sua	parte	

no	LAGO	DE	FOGO	(Gehenna	 -	Mt.25:41	).	Quando	Cristo	

voltar,	os	crentes	terão	parte	no	julgamento,	ou	condenação	

dos	anjos	maus	(	I	Co.6:3	).

O	destino	de	Satanás:	 Será	 lançado	no	abismo	 (Tartaroo-

Ap.20:1-3	),	onde	�icará	con�inado	e	acorrentado	por	1.000	

anos.	Então	será	solto	por	"pouco	tempo",	durante	o	qual	

tentará	 frustrar	 os	 propósitos	 de	 Deus	 aqui	 na	 terra	 (	

Ap.20:7-8	).	E	daı,́	por	�im,	ele	e	seus	anjos	serão	lançados	no	

Lago	de	Fogo	(	Mt.5:41;	Ap.20:10	e	14	),	seu	destino	�inal,	

onde	serão	atormentados	para	todo	o	sempre.

O	 inferno:	 Lugar	 destinado	 ao	 suplı́cio	 das	 almas	 dos	

perdidos.Há	 quatro	 de�inições	 para	 esta	 palavra.	 SHEOL	

(hb.),	o	mundo	dos	mortos.(	Dt.32:22;	II	Sm.22:6;	Sl.18:5	).	

HADES	 (gr.),	 corresponde	 a	 Sheol,	 lugar	 das	 almas	 que	

partiram	deste	mundo.	(Mt.11:23,	16:18;	Lc.16:23;	At.2:27	

).	 	GEHENNA	(gr.),	 	vale	de	Hinom,	um	vale	de	Jerusalém,	

onde	 se	 fazia	 sacrifı́cios	 humanos.	 Termo	 usado	 para	

designar	 um	 lugar	 de	 suplıćio	 eterno.	 (	 Mt.5:22,	 29-30,	

10:28,	 18:9,	 23:15,	 33;	 Lc.12:5;	 Tg.3:6;	 Ap.20:10	 e	 14	 ).	

TARTAROO	 (gr.),	 derivado	 de	 Tartaros,	 o	 mais	 profundo	

abismo	do	Hades.(	I	Pd.2:4;	Ap.20:3	)
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.	A	HUMANIDADE

A	essência	da	natureza	humana

Por	vontade	de	Deus,	o	homem	foi	criado	por	Deus	à	sua	

imagem	e	conforme	à	sua	semelhança	e	disso	decorrem	o	

seu	valor	e	dignidade	(1).	Seu	corpo	foi	feito	do	pó	da	terra	e	

para	o	mesmo	pó	há	de	voltar	(2).	Seu	espıŕito	procede	de	

Deus	 e	 para	 Ele	 retornará	 (3).	 O	 Criador	 ordenou	 que	 o	

homem	 domine,	 desenvolva	 e	 guarde	 a	 obra	 criada	 (4).	

Criado	para	a	glori�icação	de	Deus	(5),	seu	propósito	é	amar,	

conhecer	e	estar	em	comunhão	com	seu	Criador,	bem	como	

cumprir	sua	divina	vontade	(6).	

(1)	Gên.	1:26-31;	18:22;	9:6;	Sal.	8:1-9;	Mat.	16:26	.	(2)	Gên.	

2:7;	3:19;	Ecl.	3:20;	12:7	.	(3)	Ecl.	12:7;	Dan.	12:2,3	.	(4)	Gên.	

1:21;	2:1;	Sal.	8:3-8	.	(5)	At.	17:26-29;	I	João	1:3,6,7	.	(6)	Jer.	

9:23,24;	Miq.	6:8;	Mat.	6:33;	João	14:23;	Rom.	8:38,39.

A	humanidade	no	pecado	

A	 queda	 de	 nossos	 primeiros	 pais	 fez	 com	 que	 seus	

descendentes	 se	 tornassem,	 por	 natureza,	 pecadores	 e	

inclinados	à	prática	do	mal	–	uma	condição	contrária	àquela	

em	que	o	ser	humano	foi	criado	(1).	Todo	pecado	é	cometido	

contra	Deus,	sua	pessoa,	sua	vontade	e	sua	lei	(2).	Mas	o	mal	

praticado	pelo	homem	atinge	também	o	seu	próximo	(3).	O	

pecado	maior	consiste	em	não	crer	na	pessoa	de	Cristo,	o	

Filho	de	Deus,	como	Salvador	pessoal	(4).	Como	resultado	

do	pecado,	da	incredulidade	e	da	desobediência	do	homem	

contra	Deus,	ele	está	sujeito	à	morte	e	à	condenação	eterna,	
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além	de	se	tornar	inimigo	do	próximo	e	da	própria	criação	

de	Deus	(5).	Separado	de	Deus,	o	homem	é	absolutamente	

incapaz	de	salvar-se	a	si	mesmo	e	assim	depende	da	graça	de	

Deus	para	ser	salvo	(6).	

(1)	Gên.	2:15-17;	3:8-10;	Ecl.	7:29;	Gên.	3;	Rom.	5:12-19;	

Ef.	2:12;	Rom.	3:23;		Gên.	3:12;	Rom.	5:12;	Sal.	51:15;	

Is.	53:6;	 Jer.	17:5;	Rom.	1:18-27;	3:10-19;	7:14-25;	

Gál.	3:22;	Ef.	2:1-3	.	(2)	Sal.	51:4;	Mat.	6:14,15;	Rom.	

8:22	.	(3)	Mat.	6:14,	15;	18:21-35;	I	Cor.	8:12;	Tiago	

5:16	.	(4)	João	3:36;	16:9;	I	João	5:10-12	.	(5)	Rom.	

5:12-19;	6:23;	Ef.	2:5;	Gên.	3:18	.	(6)	Rom.	3:20,23;	

Gál.	3:10,11;	Ef.	2:8,9.

A	humanidade	na	Graça

A	extensão	da	história	da	humanidade	para	além	da	queda	é	

obra	miraculosa	da	graça	de	Deus.	Pela	encarnação	Deus	

uniu-se	 à	 existência	 humana	 e	moveu-se	 no	 espaço	 e	 no	

tempo	como	nosso	parceiro	humano.	Jesus	é	o	U� ltimo	Adão	

ou	o	Segundo	Adão	(1).	Em	relação	a	Deus,	Jesus	viveu	em	

perfeita	 comunhão	 com	 o	 Pai,	 em	 obediência	 à	 vontade	

divina	 (2)	–	um	homem	que	viveu	sua	vida	para	a	maior	

glória	 de	 Deus	 (3).	 Em	 relação	 ao	 próximo,	 Jesus	

personi�icou	amplamente	o	mandamento	do	amor	em	ação	

(4)	–	a	morte	de	Jesus	dramatiza	a	sua	auto-entrega	(5).	Em	

relação	a	si	mesmo,	Jesus	aparece	como	um	homem	sem	os	

con�litos	provocados	pela	 queda	 e	 pela	 culpa	 (6).	A	 obra	
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expiatória	realizada	por	Jesus	produz	nova	criação.	NEle	a	

barreira	do	pecado	é	removida	e	os	pecadores	podem	ser	

reconciliados	com	Deus	removendo	a	divina	ira	santa	(7)	–	

com	 amplas	 conseqüências	 salvı�́icas	 a	 favor	 do	 pecador	

que,	 em	 arrependimento	 e	 fé,	 aproxima-se	 do	 Pai	 pelo	

sangue	 do	 Filho.	 Em	 relação	 ao	 próximo,	 o	 cristão	 é	

capacitado	 a	 servir	 os	 outros	 em	 serviço	 humilde;	 em	

relação	 a	 si	 mesmo,	 o	 cristão	 é	 um	 liberto	 que	 passa	 a	

orientar	 a	 sua	 vida	 pelo	 desıǵ nio	 de	Deus.	 Em	 relação	 à	

ordem	 criada,	 o	 salvo	 adquire	 respeito	 e	 senso	 de	

responsabilidade	 quanto	 ao	 mundo	 criado.	 E	 quanto	 ao	

tempo,	o	regenerado	vive	no	“aqui	e	agora”	a	“vida	eterna”	

(8).

(1)	Rm.5:12ss;	 I	 Cor.15:22,47ss;	 (2)	 Mt.26:39,42;	

Mc.1:11;	lc.9:35;	Jo.4:34;	8:29	(3)	Jo.12:28;	17:4	(4)	

Mt.9:36;	 Jo.13:1;	 15:12-16	 (5)	 Mc.10:45;	 Rm.5:8;	

Gl.2:20;	 I	 Jo.3:16	 (6)	 Mt.22:46;	 Mc.3:4ss;	 Jo.19:8-

11;Mt.11:28ss	(7)	Rm.5:9ss	(8)	Jo.3:16,26.

A	humanidade	na	glória

Trata-se	 da	 �inalização	 do	 processo	 de	 santi�icação	 da	

igreja,	e,	portanto	de	culminância	da	salvação	(1).	

(1)	Rom.	8:30;	II	Ped.1:10,11;	I	João	3:2;	Fil.	3:12;	Heb.	6:11	.	

(2)	I	Cor.	13:12;	I	Tess.	2:12;	Apoc.	21:3,4	.
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A	OBRA	DE	CRISTO

O	preço	da	redenção	eterna

A	salvação	é	outorgada	por	Deus	pela	sua	graça,	mediante	

arrependimento	 do	 pecador	 e	 da	 sua	 fé	 em	 Jesus	 Cristo	

como	 único	 Salvador	 e	 Senhor	 (1).	 O	 preço	 da	 redenção	

eterna	do	crente	foi	pago	de	uma	vez	por	Jesus	Cristo,	pelo	

derramamento	 do	 seu	 sangue	 na	 cruz	 (2).	 A	 salvação	 é	

individual	e	signi�ica	a	redenção	do	homem	na	inteireza	do	

seu	ser	(3).	E� 	um	dom	gratuito	que	Deus	oferece	a	todos	os	

homens	e	que	compreende	a	regeneração,	a	justi�icação,	a	

santi�icação	e	a	glori�icação	(4).	

(1)	Sal.	37:39;	Is.	55:5;	Sof.	3:17;	Tito	2:9-11;	Ef.	2:8,9;	At.	

15:11;	4:12	;		(2)	Is.	53:4-6;	I	Ped.	1:18-25;	I	Cor.	6:20;	Ef.	1:7;	

Apoc.	 5:7-10	 .	 (3)	Mat.16:24;	Rom.10:13;	 I	 Tess.	 5:23,24;	

Rom.	5:10	;	(4)	Rom.	6:23;	Heb.	2:1-4;	João	3:14;	I	Cor.	1:30;	

At.	11:18.

A	Mediação	de	Cristo

O	Senhor	Jesus,	morto	e	ressurreto,	é	o	Mediador	entre	Deus	

e	o	homem,	o	Profeta,	Sacerdote	e	Rei,	o	Cabeça	e	Salvador	

de	 sua	 Igreja,	 o	 Herdeiro	 de	 todas	 as	 coisas	 e	 o	 Juiz	 do	

mundo;	e	deu-lhe,	desde	toda	a	eternidade,	um	povo	para	

ser	 sua	 semente,	 e	 para,	 no	 tempo	 devido,	 ser	 por	 ele	

remido,	chamado,	justi�icado,	santi�icado	e	glori�icado.	(1)

(1)	 Is.42:1;	 I	 Pd.1:19-20;	 I	 Tim.2:5;	 Jo.3:16;	 Dt.18:15;	

At.3:20-22;	 Hb.3:1;	 5:5,6;	 Is.9:6-7Sl.2:6;	 Lc.1:33;	 Ef.5:23;	
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Hb.1:2;	 At.17:31;	 II	 Co.5:10;	 Jo.17:6;	 Ef.1:4;	 Jo.6:37,39;	

Is.53:10;	I	Co.1:30;	Rm.8:30;	Mc.10:45.

E� 	impossıv́el	haver	outro	Mediador	(1)	e	isto	se	aplica	à	mãe	

de	Jesus.	Não	há	em	todo	o	NT	de	qualquer	papel	de	Maria	

no	 processo	 redentivo,	 muito	 menos	 de	 colocá-la	 como	

intercessora	 necessária	 no	 encaminhamento	 de	 nossas	

orações	a	Deus.

(1)	I	Tim.2:5,6	–	Dt.	6:4	cf.	Rm	3:30;	I	Co.8:6;	Gl.3:20;	Ef.4:6.

No	 Pentecostes	 Maria	 estava	 presente	 com	 a	 igreja.	

Entretanto,	 quando	 a	multidão	 perguntou:	 “Que	 faremos	

irmãos?”	Pedro	não	recorreu	a	Maria	como	mediadora,	mas	

simplesmente	declarou:	“Arrependei-vos,	e	cada	um	de	vós	

seja	batizado	em	Nome	de	Jesus	Cristo	para	a	remissão	dos	

vossos	pecados...”

A	Con�iança	em	Cristo	e	a	Con�iança	na	salvação

Para	aqueles	que	puseram	sua	con�iança	em	Cristo,	muitas	

verdades	 importantes	 surgem	 do	 fato	 da	 intercessão	 de	

Cristo	a	favor	dos	regenerados.	Uma	delas	é	a	con�iança	na	

própria	salvação.	De	fato,	Jesus	é	o	“nosso	Homem	no	céu”.	

Se	desgraçadamente	recairmos	em	pecado,	aquele	que	tem	

a	função	de	julgar	o	pecado	é	nosso	Advogado	para	pleitear	

nossa	 causa	 junto	 a	 Deus	 Pai.	 O	 fato	 de	 ele	 estar	 lá	

lembrando	os	nossos	nomes	ao	Pai	 é	 a	 evidência	de	boa	

vontade	e	de	“pensamentos	de	paz”	da	parte	de	Deus	para	

conosco.	Não	resta	ninguém	para	nos	condenar	(1).	Estando	

em	Cristo	Jesus	é	necessários	desenvolver	a	cada	dia	nossa	
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salvação	 que	 se	 resume	em	 ter	 o	 fruto	do	Espirito	 Santo	

(Gl5),	tirando	a	cada	dia	o	velho	homem,	e	formando	assim	o	

novo	 homem	 restaurado	 a	 imagem	 de	 Jesus,	 o	 varão	

perfeito.	Não	entraremos	no	debate	se	a	salvação	se	perde	

ou	não,	sabemos	da	con�iança	daqueles	que	estão	em	Cristo	

Jesus	 de	 nunca	 perdê-la,	 porem	 existem	 alertas	 para	

aqueles	que	se	decidiram	por	Jesus,	mas	vivem	dispersos	

veja	as	sete	igrejas	de	Apocalipse	(Ap.1-4).	

(1)	Rm.8:31-39;	Pv.22:17-19;	I	Jo.1:5-2:6.
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6.Pneumatologia

O	Pentecoste	

O	Espıŕito	Santo,	um	em	essência	com	o	Pai	e	com	o	Filho,	é	

pessoa	divina	 (1).	 E� 	 o	 Espıŕito	 da	Verdade	 (2).	Atuou	na	

criação	do	mundo	e	 inspirou	os	homens	a	escreverem	as	

Sagrada	Escritura	(3).	Ele	ilumina	os	homens	e	os	capacita	a	

compreenderem	a	verdade	divina	(4).	

(1)	Gên.	1:2;	Jó	23:13;	Sal.	51:11;	139:7-12;	Is.	61:1-3;	Luc.	

4:18,19;	João	4:24;	14:16,17;	15:26;	Heb.	9:14;	I	João	5:6,7;	

Mat.	28:19	 .	(2)	 João	16:13;	14:17;	15:26	 .	(3)	Gên.1:2;	 II	

Tim.	3:16;	II	Ped.	1:21.	(4)	Luc.	12:12;	João	14:16,17,26;	I	

Cor.	2:10-14;	Heb.	9:8

No	Dia	de	Pentecostes	—	em	cumprimento	da	profecia	

quanto	à	descida	do	Espıŕito	Santo,	Ele	se	manifestou	de	

maneira	singular	e	ir	repetível	enquanto	fato	relacionado	

à	história	da	salvação	porque	inaugurou	uma	Nova	Ordem	

Espiritual	 com	 uma	 Nova	 Aliança,	 quando	 os	 primeiros	

discıṕulos	 foram	batizados	 no	Espıŕito,	 passando	 a	 fazer	

parte	 do	 Corpo	 de	 Cristo	 que	 é	 Igreja,	 naquela	 ocasião	

originada	(5).	

(5)	Joel	2:28-32;	At.	1:5;	2:1-4;	Luc.	24:29;	At.	2:41;	8:14-17;	

10:44-47;	19:5-7;	I	Cor.	12:12-15

O	 batismo	 no	 Espıŕito	 Santo	 sempre	 ocorre	 quando	 os	

pecadores	 se	 convertem	 a	 Jesus	 Cristo,	 que	 os	 integra,	
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regenerados	pelo	Espıŕito,	à	igreja,	ou	seja,	o	Espıŕito	habita	

o	crente	em	Cristo	o	qual	declarou	que	quem	cresse	nele	rios	

de	água	viva	do	crente	�luiriam	–	indicando	uma	plenitude	

decorrente	da	habitação	do	Espıŕito	no	crente	 	(6).	Ele	dá	

testemunho	 de	 Jesus	 Cristo	 e	 o	 glori�ica	 (7).	 Convence	 o	

mundo	 do	 pecado,	 da	 justiça	 e	 do	 juı́zo	 (8),	 opera	 a	

regeneração	do	pecador	perdido	(9),	sela	o	crente	para	o	dia	

da	redenção	�inal	(10),	habita	no	crente	(11),	guia-o	em	toda	

a	verdade	(12),	capacita-o	para	obedecer	à	vontade	de	Deus	

(13).	Distribui	dons	aos	�ilhos	de	Deus	para	a	edi�icação	do	

Corpo	de	Cristo	e	para	o	ministério	da	Igreja	no	mundo	(14).	

Sua	 plenitude	 e	 seu	 fruto	 na	 vida	 do	 crente	 constituem	

condições	para	a	vida	cristã	vitoriosa	e	testemunhante	(15).	

(6)	 Is.44:13;	 Ez.36:25-27;	 Jo.7:37-39;At.	 2:38,39;	 I	 Cor.	

12:12-15	.	(7)	João	14:16,17;	16:13,14	.	(8)	João	16:8-11	.	(9)	

João	3:5;	Rom.	8:9-11	.	(10)	Ef.4:30	.	(11)	Rom.	8:9-11	.	(12)	

João	16:13	.	(13)	Ef.	5:16-25	.	(14)	I	Cor.	12:7,11;	Ef.	4:11-13	.	

(15)	Ef.	5:18-21;	Gál.	5:22-23;	At.	1:8	

O	Espírito	Santo	no	Antigo	Testamento.

AT	o	Espıŕito	é	revelado	na	obra	da	Criação	nos	aspectos	de	

vida	(1),	ordem	(2),	beleza	(3)	e	preservação	(4).	E	vemo-lo	

em	habitação	seletiva	indicando	que	o	seu	relacionamento	

com	pessoas	da	Antiga	Aliança	era	limitado	(4).

(1)	Sl.104:30;	Jó	33:4	(2)	Is.40:12;	Jó	26:13	(3)	Sl.33:6;	Jó	
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26:13	(4)	Sl.104:30

A	 obra	 do	 Espı́rito	 Santo	 na	 revelação	 e	 na	 inspiração	

coloca-O	 como	 Autor	 (1).	 Ele	 usou	meios	 especı�́icos	 de	

revelação:	 a	 palavra	 falada;	 sonhos;	 visões;	 a	 palavra	

escrita;	Cristo	(2).

(1)	 II	 Pd.1:21	 (2)	 Ex.19:9;	 Gn.20:31;	 Is.6:1;	 Jo.14:26;	 I	

Co.2:13;	Jo.1:18

Na	 vida	 de	 Cristo,	 o	 Espıŕito	 atuou	 em	 seu	 nascimento	

virginal	(1);	em	sua	vida	(2);	em	sua	morte	e	ressurreição	

(3).	

(1)	 Lc.1:35	 (2)	 Lc.4:18;	 At.10:38	 –	 unção	 que	 não	 se	

confunde	com	o	batismo	(Jo.1:32)	e	 é	capacitação	para	o	

serviço	 ;	 	 Mt.12:28;	 	 Lc.4:1;	 Jo.6:27;	 Hb.9:14;	 Rm.1:4;	 I	

Pd.3:18.

Na	tocante	à	salvação	sabemos	da	obra	de	convencimento	

do	Espıŕito	Santo	(1)	bem	como	sua	atuação	na	aplicação	

das	bênçãos	da	salvação	naquele	que,	em	arrependimento	e	

fé,	comparece	perante	o	Pai	pelo	sangue	do	Filho.

(1)	Jo.16:8-11

A	regeneração	é	o	ato	inicial	da	salvação	em	que	Deus	faz	

nascer	de	novo	o	pecador	perdido,	dele	fazendo	uma	nova	

criatura	 em	 Cristo.	 E� 	 obra	 do	 Espıŕito	 Santo	 em	 que	 o	

pecador	recebe	o	perdão,	a	justi�icação,	a	adoção	como	�ilho	

de	Deus,	a	vida	eterna	e	o	dom	do	Espıŕito	Santo.	Nesse	ato	

o	 novo	 crente	 é	 batizado	 no	 Espírito	 Santo,	 é	 por	 ele	

selado	para	o	dia	da	redenção	�inal,	e	é	liberto	do	castigo	

eterno	dos	seus	pecados	(1).	
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Há	 duas	 condições	 para	 o	 pecador	 ser	 regenerado;	

arrependimento	 e	 fé.	 O	 arrependimento	 implica	 em	

mudança	radical	do	homem	interior,	por	força	do	que	ele	se	

afasta	do	pecado	e	se	volta	para	Deus.	A	fé	é	a	con�iança	e	

aceitação	de	Jesus	Cristo	como	Salvador	e	a	total	entrega	da	

personalidade	 a	 ele	 por	 parte	 do	 pecador	 (2).	 Nessa	

experiência	de	conversão	o	homem	perdido	é	reconciliado	

com	Deus,	que	lhe	concede	perdão,	justiça	e	paz	(3).	

(1)	Deut.	30:6;	Ez.	36:26;	João	3:3-5;	I	Ped.	1:3;	Tiago	1:18;	I	

Cor.	5:17;	Ef.	4:20-24	;	(2)	Tito	3:5;	Rom.	8:2;	João	1:11-13;	

Ef.	4:32;	At.	11:17	;	(3)	II	Cor.	1:21,22;	Ef.	4:30;	Rom.	8:1;	

6:22.

O	Espírito	Santo	no	Novo	Testamento

A	 justi�icação,	 que	 ocorre	 simultaneamente	 com	 a	

regeneração,	 é	 o	 ato	 pelo	 qual	 Deus,	 considerando	 os	

méritos	do	sacrifıć io	de	Cristo,	absolve,	no	perdão,	o	homem	

de	seus	pecados	e	o	declara	justo,	capacitando-o	para	uma	

vida	 de	 retidão	 diante	 de	Deus	 e	 de	 correção	 diante	 dos	

homens	 (1).	 Essa	 graça	 é	 concedida	 não	 por	 causa	 de	

quaisquer	obras	meritórias	praticadas	pelo	homem,	mas,	

por	meio	de	sua	fé	em	Cristo	(2).	

(1)	Is.	53:11;	Rom.	8:33;	3:24	;	(2)	Rom.	5:1;	At.	13:39;	Mat.	

9:6;	II	Cor.	5:31;	I	Cor.	1:30	

A	 todos	 os	 que	 são	 justi�icados,	 Deus	 se	 digna	 fazer	

participantes	da	graça	da	adoção	 (1)	em	e	por	 seu	 único	
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Filho	 Jesus	 Cristo.	 Por	 essa	 graça,	 eles	 são	 recebidos	 no	

número	e	gozam	a	liberdade	e	privilégios	dos	�ilhos	de	Deus	

(2),	 têm	sobre	si	o	nome	dele	 (3),	 recebem	o	Espıŕito	de	

adoração	(4),	têm	acesso,	com	ousadia,	ao	trono	da	graça	

(5),	e	são	habilitados	e	clamam:	“Aba,	Pai”	(6);	são	tratados	

com	piedade	(7),	protegidos	(8),	providos	(9)	e	corrigidos	

por	ele,	como	por	um	Pai	(10);	nunca,	porém,	abandonados	

(11),	mas	selados	para	o	dia	da	redenção	(12),	e	recebem	as	

promessas	(13)	como	herdeiros	da	eterna	salvação	(14).

(1)	Ef.1:5;	Gl.4:4-5.	 (2)	 Jo.1:12;	Rm.8:17.	 (3)	Ap.3:12.	 (4)	

Rm.8:15.	 (5)	 Ef.3:12;	 Hb.4:16;	 Rm.5:2.	 (6)	 Gl.4:6	 .	 (7)	

Sl.103:13.	(8)	Pv.14:26;	Sl.27:1-3.	(9)	Mt.6:30-32;	IPd.5:7	.	

(10)	 Hb.12:6	 .	 (11)	 Lm.3:31;	 Hb.13:5.	 (12)	 Ef.4:30.	 (13)	

Hb.6:12.	(14)	I	Pd.1:4;	Hb.1:14

A	 santi�icação	 é	 o	 processo	 que,	 principiando	 na	

regeneração,	leva	o	homem	à	realização	dos	propósitos	de	

Deus	para	a	sua	vida	e	o	habilita	a	progredir	em	busca	da	

perfeição	 moral	 e	 espiritual	 de	 Jesus	 Cristo,	 mediante	 a	

presença	e	o	poder	do	Espıŕito	Santo	que	nele	habita	(1).	Ela	

ocorre	na	medida	da	dedicação	do	 crente	e	 se	manifesta	

através	de	um	caráter	marcado	pela	presença	e	pelo	fruto	

do	Espıŕito,	bem	como	por	uma	vida	de	testemunho	�iel	e	

serviço	consagrado	a	Deus	e	ao	próximo	(2).	

(1)	João	17:17;	I	Tess.	4:3;	5:23;	4:7	.(2)	Prov.	4:18;	Rom.	

12:1,2;	Fil.	2:12,13;	II	Cor.	7:1;	3:18;	Heb.	12:14;	Rom.	6:19;	

Gál.	5:22;	Fil.	1:9-11	

A	glori�icação	é	o	ponto	culminante	da	obra	da	salvação	(1).	
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E� 	 o	 estado	 �inal,	 permanente,	 da	 felicidade	 dos	 que	 são	

redimidos	pelo	sangue	de	Cristo	(2).	

(1)	Rom.	8:30;	II	Ped.1:10,11;	I	João	3:2;	Fil.	3:12;	Heb.	6:11	.	

(2)	I	Cor.	13:12;	I	Tess.	2:12;	Apoc.	21:3,4	.

O	Santo	Deus	triúno	habita	nos	corpos	frágeis	de	criaturas	

mortais.	 A	 fonte	 da	 vida	 doa-se	 ao	 homem	 e	 entra	 no	

coração,	depois	de	puri�icá-lo.	Deste	modo,	o	Espıŕito	habita	

no	homem	que	 é	 nascido	do	Espıŕito	 (1)	A	 lei	de	Deus	 é	

escrita	agora	no	coração	do	salvo	(2).	O	Espıŕito	opera	nele	a	

vontade	de	Deus	(3),	o	qual	deseja	que	a	vida	de	Cristo	seja	

plenamente	reproduzida	no	regenerado.		O	fruto	do	Espıŕito	

é	amor,	alegria,	paz,	longanimidade,	benignidade,	bondade,	

fé,	 mansidão,	 domı́nio	 próprio	 (4).	 Se	 o	 regenerado	

desobedecer	 ao	 Espı́rito	 que	 nele	 habita	 ele	 volta	 a	 se	

submeter	 à	 sua	 velha	 natureza	 e	 as	 obras	 da	 carne	

manifestam-se	novamente	(5).	

(1)	 Jo.3:5-7;	 I	 Co.6:19;	 Rm.8:9;	 Jo.14:16;	 At.5:32;	 6:7;	

Rm.1:5;	I	Jo.2:20-27	(2)	II	Co.3:1-3;	Jr.31:31-34!	(3)	Fil.2:13;	

I	Co.12:6;	Rm.8:14;	Gl.5:18	(4)	Ef.4:30	(5)	Gl.5;	Rm.6	.

Não	 se	 pode	 falar	 de	 plenitude	 do	 Espıŕito	 Santo	 senão	

àquelas	pessoas	que	são	habitadas	porque	foram	batizadas	

e	seladas	com	o	mesmo	Espıŕito	Santo.

O	 selo	 do	 Espıŕito	 (1)	 indica	 que	 a	 ocasião	 da	 selagem	

coincide	com	a	ocasião	da	fé	quando	então	o	Espıŕito	vem	

habitar	no	coração	do	crente	em	Jesus.	O	selo	é	o	indicativo	

explicito	 de	 posse	 e	 segurança.	 Portanto,	 a	 presença	

permanente	do	Espıŕito,	o	selo	divino,	 é	garantia	 total	da	
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segurança	da	 salvação.	O	Espıŕito-penhor	 (2)	 é	 depósito,	

entrada,	 a	 garantia	 que	 Deus	 dá	 ao	 seu	 povo	 de	 que	 a	

salvação	efetivamente	será	consumada	(3).	

(1)	Ef.1:13;	4:30	(2)	Ef.1:14	(3)	Rm.13:11-14;	II	Pd.1:11

A	habitação	do	Espıŕito	 (1)	 indica	que	o	Espıŕito	 é	 dado	

como	dom	(2)	a	todo	aquele	que	crê	(3)	.	Quem	não	tem	o	

Espıŕito	não	é	salvo	(4).	Quem	tem	o	Espıŕito	está	unido	a	

Cristo	em	sua	morte	e	ressurreição	(5)

(1)	 I	Cor.6:19-20;	 Jo.14:15-16	 (2)	At.2:38;	10:45;	 	11:17;	

Rm.5:5	 ;	 Is.32:15	 (3)	 Jo.	 7:37-39;	 At.19:2	 (4)	 Rm.8:9	 (5)	

Rom.6:1-10

Ter	a	plenitude	do	Espıŕito	é	ser	efetivamente	controlado	

pelo	Espıŕito	(1)	e,	porque	o	Espıŕito	glori�ica	a	Jesus	(2),	ser	

cheio	do	Espıŕito	é	ser	revestido	de	Cristo	(3).	O	amor	é	o	

sinal	 caracterı́stico	 do	 revestimento	 de	 Cristo	 que	 é	 o	

enchimento	do	Espıŕito	(4).	A	prática	do	amor	é	a	condição	

necessária	para	a	entrada,	permanência	e	 fruti�icação	no	

discipulado	de	Cristo	(5).

(1)	Ef.5:18	(2)	Jo.16:7-15	 	(3)	Rm.13:11-14	(4)	Rm.13:10;		

Mt.5:17-20;	I	Co.14:1;	16:14;	II	Co.5:14;	13:13;	Gl.5:13,22;	

Ef.2:4;	 3:17,19;	 4:2,15;	 5:2;	 I	 Jo.4	 ;	 Rm.5:8;	 Jo.3:16	 (5)	

Jo.13:34-35;	15:12-17.

Portanto,	o	amor	e	consequentemente	o	conhecimento	de	

Deus	(em	ıńtima	comunhão)	tal	como	revelado	por	Jesus,	é	a	

evidencia	do	Espıŕito	Santo	na	vida	do	regenerado.	Quem	

está	cheio	do	amor	está	evidentemente	cheio	do	Espıŕito	

Santo.	O	 coração	da	pessoa	plena	do	 amor	 está	 cheia	da	
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Palavra	 e	 adora	 a	 Deus	 em	 espıŕito	 e	 em	 verdade;	 está	

liberto	para	servir	em	mútua	consolação	e	exortação;	está	

cheio	de	ação	de	graças	por	todas	as	coisas;	está	con�irmado	

em	Deus	mediante	a	fé	de	modo	a	se	submeter	aos	irmãos	

como	fruto	de	uma	reverência	ao	U� nico	Cabeça	da	Igreja,	

Cristo	–	presente	mediante	o	Espıŕito	que	nela	habita.
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7.	A	IGREJA

De�inição

A	igreja	é	uma	congregação	local	de	pessoas	regeneradas	e	

batizadas	após	pro�issão	de	fé.	(1).	Tais	congregações	são	

constituıd́as	com	a	�inalidade	de	prestarem	cultos	a	Deus,	

meditarem	nos	ensinamentos	da	Bıb́lia	para	a	 edi�icação	

mútua,	 praticarem	 as	 ordenanças	 de	 Jesus	 e	 para	 a	

propagarem	o	evangelho	(2).	As	igrejas	neotestamentárias	

têm	governo	democrático,	praticam	a	disciplina	e	se	regem	

em	 todas	 as	 questões	 espirituais	 e	 doutrinárias	

exclusivamente	pela	Palavra	de	Deus,	sob	a	orientação	do	

Espıŕito	Santo	 (3).	Há	nas	 igrejas,	 segundo	as	Escrituras,	

duas	espécies	de	o�iciais:	pastores	e	diáconos.	

(1)	Mat.	18:17;	At.	5:11;	20:17,28;	I	Cor.	4:17;	I	Tim.	3:5;	III	

João	9;	I	Cor.	1:2,10	.	(2)	At.2:41,42	.	(3)	Mat.	18:15-17.

Cooperação

As	 igrejas	devem	 relacionar-se	 com	as	demais	 igrejas	da	

mesma	 fé	 e	 ordem	 e	 cooperar,	 voluntariamente,	 nas	

atividades	do	reino	de	Deus.	O	relacionamento	com	outras	

entidades,	quer	sejam	de	natureza	eclesiástica	ou	outra,	não	

d eve 	 e nvo lve r 	 a 	 v i o l a ç ã o 	 d a 	 c on s c i ê n c i a 	 o u	

comprometimento	de	lealdade	a	Cristo	e	sua	Palavra.	Cada	

igreja	é	um	templo	do	Espıŕito	Santo	(4).	Há	também	no	NT	

um	outro	 sentido	da	palavra	 “igreja”	em	que	ela	aparece	

como	a	reunião	universal	dos	remidos	de	todos	os	tempos,	

estabelecida	 por	 Jesus	 Cristo	 e	 sobre	 Ele	 edi�icada,	
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constituindo-se	no	corpo	espiritual	do	Senhor,	do	qual	ele	

mesmo	é	a	cabeça.	sua	unidade	é	de	natureza	espiritual	e	se	

expressa	pelo	amor	fraternal,	pela	harmonia	e	cooperação	

voluntária	na	realização	dos	propósitos	comuns	do	reino	de	

Deus	(5).	

	(4)	At.	20:17,28;	6:3-6;	13:1-3;	Tito	1:5-9;	I	Tim.	3:1-3;	Fil.	

1:1;	I	Cor.	3:16,17;	At.	14:23;	I	Ped.	5:1-4	.	(5)	Mat.	16:18;	Col.	

1:18;	Heb.	12:22-24;	Ef.	1:22,23;	3:8-11;	4:1-16;	5:22-32;	

João	10:16;	Apoc.	21:2,3	

A	inserção	do	regenerado	na	comunidade	da	Fé

Sempre	que	o	homem	coloca	sua	con�iança	em	Jesus	

Cristo,	ele	nasce	no	Espıŕito	e	é	batizado	pelo	Espıŕito	no	

Corpo	de	Cristo.	

 A normatização do relacionamento das igrejas, congregações e outras 

instâncias da Missão Apostólica Sem Fronteiras estão firmados no 

Estatuto e no seu Regimento Interno.

Mediante	 a	 fé,	 estabelece-se	 uma	 união	 espiritual	 com	

Cristo	e,	sendo	batizado	em	Seu	Nome,	torna-se	participante	

de	 todo	 Seu	 poder	 salvador	 e	 dos	 frutos	 de	 sua	morte	 e	

ressurreição.	Ele	começa,	então,	a	usufruir	a	realidade	da	

vida	eterna	e	a	liberdade	do	amor	na	comunhão	da	famıĺia	

de	Deus	(1).	

(1)	I	Cor.12:12-13

A	unidade	da	Igreja

A	unidade	da	igreja	no	mundo	é	primariamente	espiritual,	
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sendo	 uma	 obra	 do	 Espıŕito,	 centralizada	 na	 comunhão	

perfeita	do	Deus	Triúno	(2).	A	igreja	e	sua	unidade	em	Deus	

e	 no	 mundo	 não	 é	 realização	 do	 homem,	 mas	 obra	 da	

salvação	 e	 libertação	 de	 Deus	 (3).	 Essa	 unidade	

proporcionada	 por	 Deus	 pode	 ser	 negligenciada,	

enfraquecida	ou	negada	pelo	pecado;	ou	pode	evoluir	para	

uma	 plena	 maturidade	 em	 Cristo	 e	 tornar-se	 mais	

visivelmente	manifesta	no	mundo	pelo	crescimento	de	cada	

membro	em	suas	relações	uns	com	os	outros	(4).	A	igreja	

glori�ica	Seu	único	Senhor	e	cabeça	através	da	obediência,	

seu	amor	e	seu	serviço.	Ela	o	nega,	visivelmente,	por	seu	

orgulho	pecaminoso	e	egocentrismo	(5).	Em	última	análise,	

s ó 	 D e u s 	 c o n h e c e 	 o s 	 q u e 	 L h e 	 p e r t e n c em 	 e ,	

consequentemente,	 quem	 pertence	 à	 sua	 igreja.	 Aquele,	

porém,	que	confessa	ser	de	Cristo,	e,	portanto,	membro	do	

Seu	corpo,	evidenciará	isso	em	um	viver	santo	e	em	mútuo	

amor	 (6).	 A	 unidade	 da	 igreja	 não	 é	 uniformidade	 em	

expressão	 e	 ação,	mas,	 sim,	unidade	no	Espıŕito,	 em	 fé	 e	

amor	(7	-	as	Escrituras	visualizam	a	unidade	e	diversidade	

na	igreja).	

	 (2)	 Jo.17:21-23;	 (3)	 Mt.16:18;	 Ef.5:25-27	 –	 Cristo	 está	

edi�icando	 a	 sua	 igreja	 e	 a	 este	 fato	 relaciona-se	 a	

responsabilidade	do	crente,	I	Cor.3:9-15.	(4)	Ef.4:1-16	(5)	

At.2:42-47;	Jo.13:34-35;	I	Cor.3:1-4;	Tt.1:16.	(6)	II	Tm.2:19-

21;	 Jo.13:35	 –	 em	 Tt.	 2:11-14	 encontramos	 a	 in�luência	

educadora	da	graça	de	Deus.	(7)	Ef.4:6	e	7;	I	Cor.12:5	e	6ª	;	

v.21.
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O	propósito	da	igreja

O	propósito	da	igreja	é	glori�icar	a	Deus	na	comunhão	dos	

crentes;	é	servi-lo	nesse	mundo	pela	proclamação	da	graça	

salvadora	 de	 Jesus	 Cristo,	 através	 da	 palavra	 e	 da	 ação,	

mediante	 a	 vida	 comunitária	 da	 igreja,	 que	 é	 uma	

manifestação	 do	 corpo	 de	 Cristo	 e	 pela	 participação	 nos	

sofrimentos	de	Cristo	na	medida	que	segue	Seus	passos.	(1)

(1)	II	Cor.6:14-7:1;	Hb.13:15.

A	vida	da	igreja

									A	Adoração

A	 adoração	 representa	 a	maneira	mais	 óbvia	 pela	 qual	 a	

Igreja	cumpre	seu	propósito	de	honrar	ao	U� nico	e	Soberano	

Deus	porque	a	igreja	é	comunidade	de	sacerdotes	que	leva	a	

Deus	 um	 “sacrifıć io	 de	 louvor”	 (1).	 A	 oferta	 de	 louvor,	 a	

Palavra	de	Deus	e	os	ofertórios	(dıźimos	e	ofertas	alçadas)	

são	 aspectos	da	 adoração.	O	Cristo	Vivo	 está	 no	meio	da	

igreja	 e	 esta	 encontra-se	 com	 o	 seu	 Senhor	 em	 Espıŕito	

através	 da	 Palavra	 (2).	 O	 Espıŕito	 dinamiza	 a	 adoração	

tornando	reais	para	a	igreja	as	coisas	de	Deus;	refreando	os	

instintos	 indignos;	 inspirando	 a	 oração;	 induzindo	 ao	

louvor;	 conduzindo	 à	 verdade;	 concedendo	 dons	 e	

convertendo	 os	 incrédulos	 (3).	 Pela	 adoração	 verdadeira	

um	 espı́rito	 de	 comunhão	 e	 de	 amor	 invade	 a	 igreja	

edi�icando-a	(4).
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(1)	 Hb.13:15;	 I	 Pd.2:5	 (2)	 Mt.18:20;	 28:20	 (3)	 Jo.4:24;	

Fp.3:3;	I	Co.12:3;	14:32s,40;	Rm.8:26s;	Ef.5:18s;	I	Co.2:10-

13;	Rm.12:4-8;	Jo.16:8;	I	Co.14:24s.	(4)	At.2:42-47;	4:32-35;	

Ef.4:12-16.

As	ordenanças

O	batismo	e	a	ceia	do	Senhor	são	as	duas	ordenanças	da	

igreja	estabelecidas	pelo	próprio	Senhor	Jesus	Cristo,	sendo	

ambas	de	natureza	simbólica	(1).	

(1)	Mat.	3:5,6,13-17;	26:26-30,	28:19;	João	3:22,23;	4:1,2;	I	

Cor.	11:20,23-30	.	

O	batismo	consiste	na	imersão	do	crente	em	água,	após	sua	

pública	pro�issão	de	fé	em	Jesus	Cristo	como	Salvador	único,	

su�iciente	e	pessoal	(1).	Simboliza	a	morte	e	o	sepultamento	

do	velho	homem	e	a	ressurreição	para	uma	nova	vida	em	

identi�icação	com		a	morte,	sepultamento	e	ressurreição	do	

Senhor	 Jesus	Cristo	e	 também	prenúncio	da	ressurreição	

dos	 remidos	 (2).	 O	 batismo,	 que	 é	 condição	 para	 ser	

membro	de	uma	igreja,	deve	ser	ministrado	sob	a	invocação	

do	nome	do	Pai,	do	Filho	e	do	Espıŕito	Santo	(3).	

	(1)	At.	2:41,42;	8:12,36-39;	10:47,48;	16:33,	18:8	.	(2)	Rom.	

6:3-5;	Gál.	3:27;	Col.	2:12;	I	Ped.	3:21	.	(3)	Mat.	28:19;	At.	

2:38,41,42;	10:48	.	
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A natureza simbólica do batismo indica que o ministro (pastor ou 

pastora) poderá batizar por aspersão ou por ablução a depender das 

circunstâncias situacionais do candidato ao batismo, consultando 

primeiramente os oficiais da Missão. O mesmo se aplica à Ceia do 

Senhor quando ministrada enfermos ou a detentos crentes em plena 

comunhão.

A	 ceia	 do	 Senhor	 é	 uma	 cerimônia	 comemorativa	 e	

proclamadora	 da	 morte	 do	 Senhor	 Jesus	 Cristo,	

simbolizada	por	meio	dos	elementos	utilizados:	o	pão	e	o	

vinho	.	Nesse	memorial	o	pão	representa	o	seu	corpo	dado	

por	 nós	 no	 Calvário	 e	 o	 vinho	 simboliza	 o	 seu	 sangue	

derramado	(1).	A	ceia	do	Senhor	deve	ser	celebrada	pelas	

igrejas	até	a	volta	de	Cristo	e	sua	celebração	pressupõe	o	

batismo	e	um	cuidadoso	exame	 ıńtimo	dos	participantes	

(2).	

	(1)	Mat.	26:26-29;	I	Cor.	10:16,17-21;	11:23-29	.	(2)	Mat.	

26:29;	I	Cor.	11:26-28;	At.	2:42;	20:4-8	

A	Comunhão	

A	comunhão	entre	as	pessoas	e	a	glori�icação	de	Deus	pela	

igreja	 acham-se	 intimamente	 ligadas	 (1).	 Comunhão	 é	

associação	e	participação	no	contexto	da	ágape	–	do	amor	

sacri�icial,	 abnegado	 pelos	 irmãos,	 sinal	 evidente	 da	

Presença	do	Cristo	Morto	e	Ressurreto.	(2)
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(1)	Rm.15:7	(2)	I	Cor.13;	I	Jo.3:16;	Jo.13:34s;	17:23.

Ministério	Especializado

Jesus,	o	servo	Messias,	chama	a	sua	Igreja	a	identi�icar-se	

com	Ele	no	contexto	de	uma	comunidade	de	servos	(1).	

(1)	Sl.2;	Gl.5:13;	Fp.1:1;	Fp.2;	II	Tim.2:24;	Ap.22:3;	Col.	3:24;	

I	Ts.1:9;	Hb.12:28

Jesus	 prestou	 serviço	 humilde	 que	 radicalizou	 atitudes	

tendo	 em	 vista	 o	 cumprimento	 do	 amor	 ágape	 (1).	 O	

ministério		coloca	a	igreja	no	contexto	dos	dons	do	Espıŕito	

Santo	e	todo	o	crente	é	chamado	para	ministrar	porque	ser	

membro	do	Corpo	Vivo	de	Cristo	é	ser	ministro	de	Cristo	(2).	

A	meta	é	o	crescimento	em	amor	do	Corpo	local	de	Cristo	no	

duplo	 aspecto:	 qualitativo	 e	 o	 quantitativo	 (decorrente	

daquele)	(3).

(1)	Is.53;	Jo.13:1	(2)	I	Co.12;	Gl.5:13	(3)	Col.3:14

O	Espıŕito	 quer	 que	 o	ministério	 de	 Cristo,	 o	 verdadeiro	

servo	 de	 Deus,	 seja	 realizado	 naquela	 pessoa	 salva.	

Objetivando	este	�im,	o	Espıŕito	concede	a	cada	um	os	Seus	

dons	–	que	podem	ser	negligenciados	pela	falta	de	fé	e	pelo	

medo;	 ou	 podem	 ser	mal	 utilizados	 pelo	 egoıśmo	 e	 pelo	

orgulho,	 quando,	 na	 verdade,	 deveriam	 ser	 plenamente	

desenvolvidos	em	amor	e	serviço	aos	outros	(1)

(1)	I	Cor.12;Rm.12;Ef.4;		I	Pd.4:10;	Ef.2:20



112

A	missão	primordial	do	povo	de	Deus

A	missão	primordial	do	povo	de	Deus	é	a	evangelização	do	

mundo,	visando	a	reconciliação	do	homem	com	Deus	(1).	E� 	

dever	de	todo	discıṕ ulo	de	Jesus	Cristo	e	de	todas	as	igrejas	

proclamar	,	pelo	exemplo	e	pelas	palavras,	a	realidade	do	

evangelho,	 procurando	 fazer	 novos	 discı́pulos	 de	 Jesus	

Cristo	em	todas	as	nações,	cabendo	às	igrejas	batizá-los	e	

ensiná-los	a	observar	todas	as	coisas	que	Jesus	ordenou	(2).	

A	 responsabilidade	 da	 evangelização	 estende-se	 até	 aos	

con�ins	da	terra	e	por	isso	as	igrejas	devem	promover	a	obra	

de	missões,	rogando	sempre	ao	Senhor	que	envie	obreiros	

para	a	sua	seara	(3).	

(1)	Mat.	 28:19,20;	 João	 17:20;	 20:21;	 At.	 1:8;	 13:2,3;	

Rom.	1:16;	10:13-15;	II	Cor.	5:18-20;	I	Tess.	1:8;	I	Ped.	

2:9,10	.	(2)	Mat.	28:18-20;	Luc.	24:46-49;	João	17:20;	

At.	1:8	.	(3)	Mat.	28:19;	At.	1:8;	Rom.	10:13-15	

A	prioridade	da	evangelização	é	para	aqueles	que	vivem	

na	pobreza	espiritual	e	social;	que	as	metas	de	seu	estilo	é	de	

cura	 e	 libertação,	 e	 quando	 Jesus	 fala	 em	 apregoar	 a	

liberdade	 aos	 cativos,	 signi�ica	 exatamente	 àqueles	 que	

estão	debaixo	da	escravidão	do	pecado.	A	meta	da	igreja	é	

dar	vista	aos	cegos,	ou	seja,	abrir	a	visão	social	de	um	povo	

que	 não	 tem	nem	noção	 de	 sua	 cidadania	 em	 termos	 de	

direitos	 e	 deveres	 —	 e	 essa	 abertura	 de	 visão	 se	 dá	

igualmente	 no	 reino	 espiritual,	 quando	 o	 Diabo	 cegou	 o	

entendimento	 dos	 incrédulos	 para	 que	 não	 lhes	
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resplandeça	a	luz	do	Evangelho	em	Cristo	Jesus..

A	 opressão	 do	 ser	 humano	 se	 dá	 no	 sentido	 social,	

organizacional,	de	uma	sociedade	opressora	que	promove	a	

exploração	 e	 a	 injustiça	 social.	 Evidentemente	 que	 a	

opressão	 espiritual	 se	 dá	 no	 âmbito	 espiritual,	 e	 os	

demônios	 levam	 milhares	 e	 milhares	 de	 pessoas	 às	

perturbações	e	ao	desvio	social.	 	O	Redentor	Jesus	Cristo	

anuncia	 e	 faz	 sua	 igreja	 proclamar	 o	 Ano	 Aceitável	 do	

Senhor,	 que	 representa	 a	 novidade	 de	 vida	 e	 a	 vida	

abundante,	ou	mesmo	a	qualidade	de	vida	adquirida	por	

aqueles	que	 se	 convertem	e	que	 são	novas	 criaturas	que	

receberão	toda	a	sorte	de	bênçãos	das	regiões	celestes.	(1)

(1)	Luc.	4:16-20;	Is.49:8-9;	61:1-2;	Mt.11:5;	12:18;	Jo.3:34.

No	 microcosmo	 da	 famıĺia	 está	 estampada	 a	 dureza	 da	

queda	do	homem.	Porém,	a	famıĺia	é	projeto	de	Deus	porque	

criada	 por	 Deus	 para	 o	 bem	 do	 homem,	 é	 a	 primeira	

instituição	 da	 sociedade.	 sua	 base	 é	 o	 casamento	

monogâmico	e	duradouro,	por	toda	vida,	só	podendo	ser	

desfeito	 pela	 morte	 ou	 pela	 in�idelidade	 conjugal	 (1).	 O	

propósito	imediato	da	famıĺia	é	glori�icar	a	Deus	e	prover	a	

satisfação	 das	 necessidades	 humanas	 de	 comunhão,	

educação,	 companheirismo,	 segurança,	 preservação	 da	

espécie	 e	 bem	 assim	 o	 perfeito	 ajustamento	 da	 pessoa	

humana	em	todas	as	suas	dimensões	(2).	Caıd́a	em	virtude	

do	pecado,	Deus	provê	para	ela,	mediante	a	fé	em	Cristo,	a	

bênção	 da	 salvação	 temporal	 e	 eterna,	 e	 quando	 salva	
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poderá	cumprir	seus	�ins	temporais	e	promover	a	glória	de	

Deus	(3).	

(1)	Gên.	1:27;	2:18-25;	Jos.	24:15;	I	Reis	2:1-3;	Mal.	2:15;	

Mar.	10:7-9,13-16;	Ef.	5:22-33;	6:1-4;	Col.	3:18-25;	 I	Tim.	

3:4-8;	Heb.	13:4;	I	Ped.	3:1-7	.	(2)	Gên.	1:28;	2:18-25;	Sal.	

127:1-5;	Ecl.	4:9-13	.	(3)	At.	16:31,34	

A	consciência	do	Cristão

	 Deus	 e	 somente	 Deus	 é	 o	 Senhor	 da	 consciência	 (1).	 A	

liberdade	 religiosa	 é	 um	 dos	 direitos	 fundamentais	 do	

homem,	inerente	à	sua	natureza	moral	e	espiritual	(2).	Por	

força	dessa	natureza,	a	liberdade	religiosa	não	deve	sofrer	

ingerência	de	qualquer	poder	humano	(3).	Cada	pessoa	tem	

o	 direito	 de	 cultuar	 a	 Deus,	 segundo	 os	 ditames	 de	 sua	

consciência,	 livre	 de	 coações	 de	 qualquer	 espécie	 (4).	 A	

Igreja	 e	 o	 Estado	 devem	 estar	 separados	 por	 serem	

diferentes	em	sua	natureza,	objetivos	e	funções	(5).	E� 	dever	

de	o	Estado	garantir	o	pleno	gozo	e	exercıćio	da	liberdade	

religiosa,	sem	favorecimento	a	qualquer	grupo	ou	credo	(6).	

O	Estado	deve	ser	leigo	e	a	Igreja	livre.	Reconhecendo	que	o	

governo	do	Estado	é	de	ordenação	divina	para	o	bem-estar	

dos	 cidadãos	 e	 a	 ordem	 justa	 da	 sociedade,	 é	 dever	 dos	

crentes	 orar	 pelas	 autoridades,	 bem	 como	 respeitar	 e	

obedecer	 às	 leis	e	honrar	os	poderes	constituıd́os,	exceto	

naquilo	que	se	oponha	à	vontade	e	à	lei	de	Deus	(7).	

(1)	Gên.	1:27;	2:7;	Sal.	9:7,8;	Mat.	10:28;	23:10;	Rom.	14:4;	
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9,13;	Tiago	4:12;	I	Ped.2:26;	3:11-17	.	(2)	Jos.	24:15;	I	Ped.	

2:15,16;	Luc.	20:25	.	(3)	Dan.	3:15-18;	Luc.	20:25;	At.	4:9-

20;	5:29	.	(4)	Dan.	3:16-18;	6;	At.	19:35-41	.	(5)	Mat.	22:21;	

Rom.	13:1-7	 .	(6)	At.	19:34-41	.	(7)	Dan.	3:16-18;	6:7-10;	

Mat.	17:27;	At.	4:18-20;	5:29;	Rom.	13:1-7;	I	Tim.2:1-3;	Tito	

3:1;	I	Ped.	2:13-17	.

A	igreja	é	chamada	por	Deus	para	ser	sal	e	luz	no	mundo	(1)	

e 	 a 	 principal 	 maneira	 de	 a 	 Igreja	 cumprir 	 esta	

responsabilidade,	à	parte	de	seu	testemunho	evangelıśtico	

direto,	é	gerar	homens	e	mulheres	de	caráter	cristão	forte	e	

resoluto,	cuja	atuação	diária	in�luencie	as	caracterıśticas	e	

qualidades	da	sociedade	(2).	

(1)		Mt.	5:14-16		(2)	Mt.	5:1-16;	Mt.28:18-20;	At.2:42-47	

Haverá	ocasião	em	que	a	igreja	pode	sentir	a	necessidade	de	

agir	como	comunidade	em	resposta	às	necessidade	sociais	

tendo	Luc.4:18-19		(Is.61:1-2ª)	como	fundamento.

Como	o	sal	da	terra	e	a	luz	do	mundo,	o	cristão	tem	o	dever	

de	participar	em	todo	esforço	que	tende	ao	bem	comum	da	

sociedade	em	que	vive	(1).	Entretanto,	o	maior	benefıćio	

que	pode	prestar	 é	anunciar	a	mensagem	d	evangelho;	o	

bem-estar	 social	 e	 o	 estabelecimento	 da	 justiça	 entre	 os	

homens	 dependem	basicamente	 da	 regeneração	 de	 cada	

pessoa	 e	 da	 prática	 dos	 princıṕios	 do	 evangelho	 na	 vida	

individual	e	coletiva	(2).	Todavia,	como	cristãos,	devemos	

estender	a	mão	de	ajuda	aos	órfãos,	às	viúvas,	aos	anciões,	

aos	enfermos	e	a	outros	necessitados,	bem	como	a	todos	



116

aqueles	 que	 forem	 vı́timas	 de	 quaisquer	 injustiça	 e	

opressões	 (3).	 Isso	 faremos	 no	 espıŕito	 de	 amor,	 jamais	

apelando	 para	 quaisquer	 meios	 de	 viol ência	 ou	

discordantes	das	normas	de	vida	expostas	no	NT	(4).	

(1)	Mat.	5:13-16;	 João	12:35,36;	Fil.	 2:15	 .	 (2)	Mat.	6:33;	

25:31-46;	Mar.	6:37;	Luc.	10:29-37;	19:8,9;	João	6:26-29;	At.	

16:	31-35;	Mat.	28:19	 .	 (3)	E� x.	22:21,22;	Sal.	82:	3,4;	Ecl.	

11:1,2;	Miq.	6:8;	Zac.	7:10	.	(4)	Is.	1:16-20;	Miq.	6:8;	Mat.	5:9;	

Luc.	3:10-14;	At.4:32-35;	II	Tim.2:24;	Tiago	1:27.

Igrejas:	tipos	e	tendências	–	o	modelo	a	ser	seguido:

A	realidade	brasileira	permite	uma	proliferação	de	igrejas	

que	se	apresentam	sob	diversos	tipos	e	tendências:	(7.1.)	

igrejas	que	valorizam	a	 liturgia	e	 igrejas	que	valorizam	a	

adoração	 contemporânea;	 (7.2.)	 igrejas	 que	 manifestam	

obsessão	por	demônios	e	 igrejas	que	não	 levam	a	sério	a	

pecaminosidade	 e	 a	 maldade	 que	 há	 no	 universo;	 (7.3.)	

igreja	que	controlam	a	vida	do	rebanho	mediante	um	rıǵido	

controle	por	meio	de	regras	minuciosas	e	moralistas;	(7.4.)	

igrejas	que	somente	valorizam	a	dimensão	transcendental	e	

sobrenatural	em	detrimento	da	denúncia	da	in	justiça	e	da	

opressão	 do	 homem	 e	 igrejas	 que	 somente	 valorizam	 a	

denúncia	da	injustiça	e	da	opressão	do	homem	pelo	homem,	

em	detrimento	da	dimensão	transcendental	e	sobrenatural;	

(7.5.)	 igrejas	 que	 só	 se	 preocupam	 com	 a	 correção	
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doutrinária	e	a	ortodoxia	teológica	e	igrejas	marcadas	por	

um	 triste	 anti-intelectualı́ssimo;	 (7.6.)	 igrejas	 que	

confundem	 valores	 de	 uma	 determinada	 cultura	 com	

valores	do	Evangelho	–	e	se	isolam	não	mantendo	contato.	O	

modelo	a	seguido	pela	igreja	é	aquele	dado	por	Jesus	Cristo	

–	o	Cabeça	da	Igreja.	Ele	escolheu,	inicialmente,	12	homens	

“para	estarem	com	Ele”	(Mc.3:14)	e	com	aqueles	homens	

estabeleceu	 um	 relacionamento	 que	 explica	 “como	 fazer	

discıṕulos”	–	explicação	necessária	porque	Ele	deu	tarefa	à	

Sua	igreja	antes	de	retornar	para	o	Pai	(Mt.28:18-20).

Jesus	 instruıá	 os	 12	 e	 eles	 o	 ouviam	 e	 perguntavam.	 Ele	

explicava	 a	 Palavra	 do	 Pai,	 e	 eles	 perguntavam.	 Jesus	

perguntava,	 e	 eles	 respondiam.	 Jesus	 agia,	 e	 eles	

observavam,	 perguntavam	 e	 agiam	 de	 maneira	 limitada.	

Jesus	ordenava,	e	eles	obedeciam.	A	 idéia	 contida	em	Lc.	

6:40	indica	que	Jesus	queria	“colocar	na	condição	ideal”	os	

Seus	discıṕ ulos	–	completando-os.	Em	I	Ts.3:10,	Paulo	fala	

aos	discıṕ ulos	de	sua	atividade	de	reparar	as	de�iciências	da	

fé	deles	(aqui	Paulo	está	imitando	a	Jesus).	Aos	corıń tios	(I	

Cor.1:10)	Paulo	fala	de	um	corpo	local	“inteiramente	unido,	

na	mesma	disposição	mental	e	no	mesmo	parecer”.	O	Autor	

de	Hebreus	(seguindo	o	mesmo	exemplo)		em	13:21,	fala	de	

aperfeiçoar	em	todo	o	bem.

Assim,	a	igreja,	submissa	ao	U� nico	Senhor	e	Salvador	Jesus	

Cristo,	mostrará	lealdade	a	Ele	reconhecendo-O	no	centro	

de	si	mesma,	a	igreja,	em	todas	as	esferas	do	viver	cristão:	na	

dependência	de	Deus;	na	busca	por	orientação	e	direção	nas	
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Escrituras;	 no	 enfrentamento	 de	 forças	 espirituais	

malignas;	 na	 denúncia	 da	 mentira,	 da	 injustiça	 e	 da	

opressão;	na	prática	do	bem;	na	vida	de	oração;	na	vivência	

de	uma	piedade	sem	pieguice;	na	acolhida	dos	pecadores,	na	

não	 discriminação	 das	 crianças,	 dos	 idosos,	 dos	 mais	

humildes,	dos	enfermos;	no	anúncio	de	um	novo	projeto	de	

vida	de	acordo	com	o	Reino	de	Deus;	na	 relativização	de	

valores	mundanos	que	têm	a	pretensão	de	serem	absolutos,	

como	 o	 dinheiro	 e	 o	 acúmulo	 de	 bens	 materiais;	 na	

misericórdia	para	com	os	mais	necessitados;	na	�idelidade	e	

obediência	ao	Pai	até	às	últimas	conseqüências;	na	alegria	

na	vida.	
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8.	AS	ÚLTIMAS	COISAS

Todos	os	homens	são	marcados	pela	�initude,	de	vez	que,	

em	conseqüência	do	pecado,	a	morte	se	estende	a	todos	(1).	

A	Palavra	de	Deus	assegura	a	continuidade	da	consciência	e	

da	 identidade	 pessoais	 após	 a	 morte,	 bem	 como	 a	

necessidade	de	todos	os	homens	aceitarem	a	graça	de	Deus	

em	Cristo	enquanto	estão	neste	mundo	(2).	Com	a	morte	

está	 	 o	 destino	 eterno	 de	 cada	 homem	 (3).	 Pela	 fé	 nos	

méritos	do	sacrifıć io	substitutivo	de	Cristo	na	cruz,	a	morte	

do	crente	deixa	de	ser	tragédia,	pois	ela	o	transporta	para	

um	estado	de	completa	e	constante	felicidade	na	presença	

de	Deus.	A	esse	estado	de	felicidade	as	Escrituras	chamam	

“dormir	 no	 Senhor”(4).	 Os	 incrédulos	 e	 impenitentes	

entram,	 a	 partir	 da	 morte,	 num	 estado	 de	 separação	

de�initiva	 de	 Deus	 (5).	 Na	 Palavra	 de	 Deus	 encontramos	

claramente	expressa	a	proibição	divina	da	busca	de	contato	

com	os	mortos,	 bem	 como	a	negação	 da	 e�icácia	 de	 atos	

religiosos	com	relação	aos	que	já	morreram	(6).	Os	corpos	

dos	 homens,	 depois	 da	 morte,	 voltam	 ao	 pó	 e	 vêem	 a	

corrupção;	 mas	 as	 suas	 almas	 (que	 nem	 morrem	 nem	

dormem),	 possuindo	 uma	 substância	 imortal,	 voltam	

imediatamente	para	Deus,	que	as	deu.	As	almas	dos	justos,	

sendo	então	aperfeiçoadas	em	santidade,	são	recebidas	no	
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mais	alto	dos	céus	onde	contemplam	a	face	de	Deus	em	luz	e	

glória,	 esperando	 a	 plena	 redenção	 de	 seus	 corpos;	 e	 as	

almas	 dos	 ı́mpios	 s ão 	 lançadas	 no	 Hades, 	 onde	

permanecerão	 em	 tormentos	 e	 em	 trevas	 espessas,	

reservadas	 para	 o	 juıźo	 do	 grande	 dia.	 Além	 destes	 dois	

lugares	destinados	às	almas	separadas	de	seus	respectivos	

corpos,	as	Escrituras	não	reconhecem	nenhum	outro	lugar.

	(1)	Rom.	5:12;	6;	I	Cor.	15:21,26;	Heb.	9:27;	Tiago	4:14	.	(2)	

Luc.	16:19-31;	Heb.	9:27	.	(3)	Luc.	16:19-31;	23:39-46;	Heb.	

9:27	 .	 (4)	 Rom.	 5:6-11;	 14:7-9;	 I	 Cor.	 15:18-20;	 II	 Cor.	

5:14,15;	Fil.	1:21-23;	 I	Tess.	4:13-17;	5:10;	 II	Tim.	2:11;	 I	

Ped.	3:18;	Apoc.	14:13	.	(5)	Luc.	16:19-31;	João	5:28,29	.	(6)	

E� x.	22:18;	Lev.	19:31;	20:6,27;	Deut.	18:10;	I	Crôn.	10:13;	Is.	

8:19;38:18;	João	3:18;	3:36;	Heb.	3:13	

Deus,	 no	 exercıćio	 de	 sua	 soberania,	 está	 conduzindo	 o	

mundo	e	a	história	a	seu	termo	�inal	(1).	Em	cumprimento	à	

sua	promessa,	Jesus	Cristo	voltará	a	este	mundo,	pessoal	e	

visivelmente,	em	grande	poder	e	glória	(2).	Os	mortos	em	

Cristo	 serão	 ressuscitados	 e	 os	 crentes	 ainda	 vivos	

juntamente	com	eles	serão	transformados,	arrebatados	e	se	

unirão	 ao	 Senhor	 (3).	 Os	 mortos	 sem	 Cristo	 também	

ressuscitados	 (4).	 Conquanto	 os	 crentes	 já	 estejam	

justi�icados	pela	fé,	todos	os	homens	comparecerão	perante	

o	 tribunal	 de	 Jesus	 Cristo	 para	 serem	 julgados,	 cada	 um	

segundo	 suas	 obras,	 pois	 através	 destas	 é	 que	 se	

manifestam	os	frutos	da	fé	ou	os	da	incredulidade	(5).	Os	

ıḿpios	 condenados	e	destinados	ao	 inferno	 lá	 sofrerão	o	
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castigo	 eterno,	 separados	de	Deus	 (6).	Os	 justos,	 com	os	

corpos	glori�icados,	receberão	seus	galardões	e	habitarão	

para	sempre	no	céu,	com	o	Senhor	(7).	

(1)	Mat.	13:39,40;	28:20;	At.	3:21;	I	Cor.	15:24-28;	Ef.	1:10;	

II	Ped.	3:10	.	(2)	Mat.	16:27;	24:27-31;	26:64;	Mar.	8:38;	Luc.	

17:24;	21:27;	At.	1:11;	I	Tess.	4:16;	I	Tim.	6:14,15;	II	Tim.	

4:1,8;	Tito	2:13;	Heb.	9:28;	Apoc.	1:7	.	(3)	Dan.	12:2,3;	João	

5:28,29;	6:39,40,44;	11:25,26;	Rom.8:23;	 I	Cor.	15:12-58;	

Fil.	3:20,21;	Col.	3:4;	 I	Tess.	4:14-17	 .	 (4)	Dan.	12:2;	 João	

5:28,29;	 At.	 24:15;	 I	 Cor.	 15:12-24	 .	 (5)	 Mat.	 13:49,50;	

25:14-46;	At.	10:42;	I	Cor.	4:5;	II	Cor.	5:10;	II	Tim.4:1;	Heb.	

9:27;	II	Ped.	2:9;	3:7;	I	João	4:17;	Apoc.	20:11-15;	22:11,12	.	

(6)	Dan.	12:2,3;	Mat.16:27;	18:8,9;	25:41-46;	Mar.9:43-48;	

Luc.	16:26-31;	João	5:28,29;	Rom.	6:22,23;	I	Cor.	6:9,10;	Ii	

Tess.	 1:9;	 Apoc.	 20:11-15	 .	 (7)	 Dan.	 12:2,3;	 Mat.	 16:27;	

25:31-40;	Luc.	14:14;	16:22,23;	João	5:28,29;	14:1-3;	Rom.	

6:22,23;	I	Cor.	15:42-44;	Apoc.	22:11,12
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9.	ESTRATÉGIA	DE	CONSQUISTA	DE	VIDAS	ATRAVÉS	DO	

DISCIPULADO

	 	 	 	 	 	 	 	 	A	estratégia	da	MASF	para	o	crescimento	da	obra	de	

Deus	requer	cuidado	contıńuo	com	as	vidas,	que	envolve	

evangelizar,	conservar/integrar,	discipulado	pessoal	e	nos	

lares	e	outras	ações	de	integração	como:	cursos	e	eventos	

que	 permitem	 experiências	 com	 Deus,	 como	 seminários,	

encontros,	etc	.	O	processo	é	contıńuo	e	não	apenas	um	ato	

isolado,	mas	atuamos	visando	gerar	a	maturidade	espiritual	

progressiva	 e	 conhecimento	 das	 doutrinas	 bı́blicas	 em	

atitudes	 de	 amor,	 dedicação	 e	 perseverança.	 Para	 isso	 a	

MASF	atua	com	4	Propósitos	de:	Trazer	Vidas,	Edi�ica-las,	

Capacita-las	e	Envia-las,	aplicando	o	propósito	em	5	pilares	

que	dão	 sustentação	 ao	propósito	de	 sua	visão,	missão	 e	

valores,	que	são:

1.	MD	4	–	 é	 um	modelo	de	Discipulado	 rápido,	prático	e	

objetivo	 de	 conduzir	 as	 vidas	 ganhas	 a	 um	 sistema	 de	

cobertura	espiritual	onde	são	consolidação	individual	e/ou	

em	grupo.	Inicialmente	o	lıd́er	do	MD	deve	gerar	através	de	

oração	sua	1ª	Geração	 	dando	cobertura	a	3	discıṕulos	 à	

partir	 de	 então	 se	 governar	 com	 cobertura	 até	 que	 se	

alcance	o	primeiro	governo	da	Geração	dos	12,	em	que	cada	
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discıṕulos	deverá	gerar	mais	(3)	três	pessoas	não	crentes.	O	

objeto	inicial	para	escala	de	êxito	é	preparar	os	discıṕulos	

para	enviar	ao	Qualicamp.

2.	QUALICAMP	–	Retiro	de	3	dias	em	um	local	preparado	e	

afastado	da	agitação	da	vida	do	dia	a	dia	para	levar	o	novo	

convertido	a	experimentar	um	tempo	de	qualidade	com	o	

Senhor.	 A	 proposta	 do	 evento	 acontece	 quando	 o	 novo	

convertido	tira	um	tempo	para	se	encontrar	com	Jesus	e	ali	

ser	 liberto,	 curado	 e	 creio	 do	 Espirito	 Santo,	 onde	 são	

ministrados	e	batizados	nas	águas.

3.	 EPREV	 E	 ESCOLA	 DE	 LIDERES	 –	 Ao	 retornar	 do	

Qualicamp	 o	 discıṕulo	 deve	 se	 matricular	 na	 Escola	 De	

Lideres	 ou	 EPREV,	 da	 sua	 Congregação	 onde	 será	

capacitados	para	atuar	como	futuros	Lıd́eres	do	MD4	e	dos	

NEFs.

4.	NEFs	–	Os	NEFs	são	pequenos	grupos,	abertos	com	ênfase	

no	Evangelismo	Familiar,	cumprindo	o	que	diz	“Atos	16:31-

33”.	 	As	reuniões	são	realizadas	semanalmente	nos	lares.	O	

objetivo	dos	NEF's	é	ganhar	as	famıĺias	através	do	culto	nos	

lares,	consolidando	os	discıṕ ulos		aplicando	os	7	passos	do	

discipulado:	 1-	 Evangelizar,	 2-	 Salvar,	 3-	 Tratar,	 4-	

Discipular,	5-	Ajudar;	6-	Capacitar	e	7-	Enviar.

5.	CONGREGAÇÕES	–	São	as	Igreja	�incadas	nas	periferias,	
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sob	 a	 gestão	 de	 um	 casal	 de	 pastores,	 e	 sua	 diretoria	

trabalhando	 para	 consolidação	 contı́nua	 dos	 discı́pulos.		

Mantem	uma	programação	semanal,	mensal	e	anual	com	os	

ministérios	 de	 Discipulado	 (MD4),	 Cultos	 temáticos	

(Adoração,	 louvor,	 Comunhão,	 Ministração	 da	 Palavra),	

Redes	 de:	 Casais,	 Infanto-juvenil,	 Jovens,	 Homens	 e	

Mulheres,	Visitação,	NEF	(Núcleo	de	Evangelismo	Familiar),	

Qualycamp	 (Encontro	 de	 Qualidade	 de	 Vida	 Espiritual),	

Escola	de	Lideres,	

6.	As	Redes	Ministeriais

Tem	O	Propósito	de	Trazer	suporte	a	todos	os	discıṕulos	e	

famı́lias	 em	 suas	 diversas	 necessidades.	 As	 Redes	

Minis ter ia is 	 s ão 	 rea l izadas 	 semanalmente 	 nas	

congregações	 sempre	 trabalhando	 um	 tema	 especi�ico,	

trazendo	 maturidade	 e	 crescimento	 familiar	 dentro	 dos	

princıṕios	das	Escrituras	Sagradas.	Queremos	levantar	uma	

geração	 de	 Famıĺias	 que	mudaram	 e	 romperão	 com	Este	

Sistema	mundano,	sendo	Luz	deste	Mundo	e	Sal	desta	terra	

(Mateus	5:13-14).	As	Redes	São:

· Rede	de	Casais;

· Rede	de	Homens;

· Rede	de	Mulheres;
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· Rede	Infanto-Juvenil;

· Rede	de	Jovens

7.	Projeto	Família	com	Propósito	e	Honra

Propósito	do	Projeto	-	Famıĺias	com	Propósito	e	Honra,	

Mateus	28:19-20	-	“Ide	e	Fazei	Discıṕ ulos”.

Surge	com	a	�inalidade	de	levar	para	as	famıĺias	através	da	

adoração,	comunhão	e	ensino	da	palavra,	os	princıṕios	que	

as	ajudem	a	vencer	todos	os	problemas,	como:	feridas	na	

alma,	 vı́cios,	 traumas	 e	 entre	 outros,	 e	 a	 terem	 uma	

comunhão	 pessoal	 com	 Yeshua,	 Jesus.	 Trazendo	 a	 elas	

equilıb́ rio	nas	áreas:	Emocionais,	Espirituais	e	Familiares.	

Ao	 Final	 do	 projeto	 os	 participantes	 deverão	 ser	

encaminhados	ao	Qualycamp	e	aos	cultos	semanais	onde	

darão	 continuidade	 ao	 Discipulado,	 Restauração	 e	

Consolidação.	

Como	Será	Feito?

1.	 Serão	8	Semanas	Ministrando	nas	casas,	uma	vez	por	

semana,	em	média	de	uma	hora,	

2.	 Necessário	Ser	um	lıd́er,	ou	de	Md4,	NEF	ou	Louvor;

3.	 Jejuar	antes	de	cada	Reunião;

4.	 Não	pode	empatar	as	atividades	de	MD4	ou	NEF;

5.	 Conversar	previamente	com	as	famıĺias	ou	o	lıd́er	da	
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famıĺia	sobre	o	projeto;

6.	 Teremos	canções	para	levar	em	um	CD's	para	cada	

ministração,	 pode	 levar	 som	 ou	 violão	 para	 o	

momento	de	louvor	e	adoração;

Quais	os	Princıṕios?

1.	 Felizes	os	que	são	Espiritualmente	Pobres	–	Mateus	

5:3

2.	 Felizes	os	que	choram	–	Mateus	5:4

3.	 Felizes	as	Pessoas	Humildes	–	Mateus	5:5

4.	 Felizes	as	pessoas	de	Coração	Puro	–	Mateus	5:8

5.	 Felizes	os	que	têm	fome	e	sede	de	justiça	–	Mateus	

5:6

6.	 Felizes	os	que	têm	misericórdia	dos	outros	–	Mateus	

5:7

7.	 Felizes	os	limpos	de	coração	-Mateus	5:8

8.	 Felizes	os	que	Sofrem	perseguição	–	Mateus	5:10

 

OS PILARES QUE DÃO SUSTENTAÇÃO A
VISÃO, MISSÃO E VALORES DA MASF BRASIL

MD 4

QUALICAMP

EPREV

NEF

CONGREGAÇÃO

REDES

PROJETO
FAMÍLIA COM
PROPÓSITO
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Grupos	de	Estudo,	 treinamentos	através	de	Seminários	e	

Congressos,	Celebração	das	Festas	Bıb́licas	e	a	Coluna	de	

Oração	 e	 Intercessão,	 além	 de	 atividades	 sociais	 como:	

Cursos	 Básicos	 gratuitos	 para	 comunidade,	 Terapia	

Comunitária,	Aconselhamento	Pastoral	e	Mesa	Brasil
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10.	PORQUE	SOMOS	UMA	IGREJA	APOSTÓLICA

A	 MASF	 usa	 a	 terminação	 "Apostólica",	 por	 ter	 a	 visão	

voltada	às	origens	da	Igreja	dos	dias	de	Cristo.	Cremos	na	

doutrina	e	a	autoridade	eclesiástica	do	apostolado	e	cremos	

que	ele	não	se	extinguiu,	assim	como	a	prática	dos	dons	do	

Espıŕito	 (lingua,	profecia,	bem	como	a	crença	em	curas	e	

milagres).

As	raıźes	de	nossa	fé	estão	ligadas	a	Israel.	O	fundamento	da	

nossa	fé	está	baseado	nos	profetas	do	Antigo	Testamento,	na	

doutrina	dos	apóstolos	e	na	pedra	angular	que	é	Cristo(O	

Messias),	 o	 Nosso	 Jesus(Yeshua).	 Assumimos	 as	 raı́zes	

Bıb́licas	ligadas	a	Israel,	sabendo	que	Jesus	vem	buscar	uma	

igreja	gentıĺica	e	judaica,	ambas	circuncisas	de	coração.	Por	

isso	não	cremos	em	restauração	da	igreja	sem	a	respectiva	

conexão	 com	 Israel.	 Condenamos	 o	 antissemitismo	 e	

preconceito	contra	Israel	e	seu	povo.	 	Entendemos	a	bıb́lia	

no	 contexto	 do	 pensamento	 profético,	 e	 não	 no	 contexto	

ocidental,	 contaminado	 pelo	 mundo	 consumista	 e	

materialista.	Vivemos	pela	fé.	Rompemos	com	Roma	e	toda	

sua	 in�luencia	 e	 voltamo-nos	 para	 Jerusalém,	 para	 a	

doutrina	dos	apóstolos,	com	um	espıŕito	puro,	simples,	mas	

cheio	de	unção,	poder,	fogo	e	glória.	

Somos	contra	a	Teologia	da	Substituição	e	não	concordamos	

com	Pseudo-teólogos	 e	 orgulhosas	 denominações	 que	 se	

acham	 detentoras	 da	 fé	 e	 guardiãs	 da	 sã	 doutrina,	 que	

muitas	vezes	não	conhecem	quais	são	as	promessas	dadas	a	
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Israel	 que	 sustentam	 a	 sua	 fé	 (Rm	 9:5-4,	 15:27).	 Quem	

rejeita	 a	 Israel	 está	 rejeitando	 sua	 própria	 salvação.	 (Jo	

4:22).
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11.	A	MASF	E	O	USO	DOS	SIMBOLOS	BÍBLICOS

A	MASF	tem	uma	identidade	visual	e	espiritual	com	Israel	e	

suas	raıźes	na	sua	logomarca,	bandeira	e	linguagem.	Utiliza	

o	Shalom	ou	Shalom	Adonai	como	saudação,	nos	cultos	e	

solenidades	 utiliza	 a	 bandeira	 de	 Israel,	 Talit,	 Menorah,	

Shofar,	 óleo	 da	 unção,	 entre	 outros	 sı́mbolos	 judaicos.	

Também	celebra	 as	Festas	bıb́licas	para	 cumprimento	de	

uma	ordenança	e	o	princıṕios	para	liberar	um	�luir	contıńuo	

das	benção	da	aliança.

A	Bandeira	 de	 Israel	 –	 O	 objetivo	 principal	 do	 uso	 das	

bandeiras	está	relacionado	à	identi�icação	de	um	povo,	de	

seus	 valores.	 Para	 nós,	 o	 uso	 da	 bandeira	 de	 Israel	 além	

desses	signi�icados,	está	relacionado	à	alegria	de	pertencer	

ao	reino	da	Luz,	proclamar	a	majestade	de	Deus,	de	tudo	

relacionado	a	ELE!

Estrela	 de	 Davi	 - 	 O	 Escudo	 de	 Davi	 (conhecido	

popularmente	como	Estrela	de	Davi),	(em	hebraico,	Magen	

David),	é	um	sıḿbolo	em	forma	de	estrela	formada	por	dois	

triângulos	sobrepostos	e	iguais,	um	apontando	para	cima	e	

outro	 para	 baixo,	 utilizado	 pelo	 judaı́smo.	 E� 	 também	

conhecido	como	"Selo	de	Salomão".

A	 palavra	 “Magen”	 signi�ica	 escudo,	 broquel,	 governante,	

defesa,	homem	armado;	refere-se	também	a	um	objeto	que	

proporciona	 cobertura	 e	 proteção	 ao	 corpo	 durante	
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combates	em	guerra.

O	 Escudo	 de	Davi	 é	 um	 sıḿbolo	 tradicional	 judaico	 cuja	

autoria	é	atribuıd́a	ao	rei	Davi	que	governou	Israel	por	volta	

do	 século	 X	 a.	 C.	 Acredita-se	 que	 os	 dois	 triângulos	

simbolizam	o	relacionamento	do	homem	com	D-us	e	de	D-

us	com	o	homem,	na	perspectiva	de	Davi.

Segundo	 a	 tradição	 judaica,	 este	 sıḿbolo	 era	 desenhado	

sobre	os	escudos	dos	soldados	de	Israel.	Esta	tradição	teve	

origem	 no	 fato	 de	 o	 nome	 hebraico	 de	 Davi	 ser	 escrito	

originalmente	com	três	letras	do	alfabeto	hebraico:	“Dalet,	

Vav	 e	 Dalet”	 onde,	 duas	 delas,	 o	 Dalet,	 tinham	 a	 forma	

triangular	no	alfabeto	hebraico	usado	naquele	tempo,	que	

recebeu	 in�luência	 direta	 do	 alfabeto	 fenıćio.	 Acredita-se	

que	 estas	 duas	 letras	 eram	 encravadas	 nos	 escudos	 dos	

soldados	uma	sobreposta	a	outra,	formando	uma	espécie	de	

estrela.

O	escudo	de	Davi	não	tem	origem	bıb́lica	e	tem	sido,	por	

muitas	vezes,	usado	de	modo	errado	por	muitas	pessoas,	

que	atribuem	signi�icado	mıśtico	ao	mesmo.	Isso	acontece,	

segundo	alguns	pesquisadores,	desde	muitos	séculos	atrás.

E� 	 preciso	 lembrar	 que	 este,	 assim	 como	 outro	 sıḿbolo	

qualquer,	não	tem	poder	nenhum	em	si	mesmo,	e	não	pode,	

jamais,	ser	usado	como	amuleto	ou	coisa	parecida.	Muitos	

Cristãos	o	utilizam	apenas	como	um	sıḿbolo	nacional	da	

Nação	 de	 Israel,	 uma	 vez	 que	 faz	 parte,	 inclusive,	 da	

Bandeira,	 o	 sı́mbolo	 maior	 do	 novo	 estado	 de	 Israel	

estabelecido	em	1948.
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Talit	-	é	um	acessório	judaico	em	forma	de	xale	feito	de	seda,	

lã	ou	linho,	tendo	em	suas	extremidades	as	“tsitsiot”	(plural	

de	Tsit	Tsit),	traduzido	para	o	português	como	“franjas”.	Ele	

é	 usado	 pelos	 judeus	 como	 uma	 cobertura	 na	 hora	 das	

preces,	principalmente	no	Shacharit	(orações	da	manhã)	e	

na	sinagoga	no	momento	dos	serviços.

O	princıṕio	bıb́lico	que	há	no	uso	do	Talit	é	o	de	lembrar-se	

dos	Mandamentos	 de	 D-us,	 visando	 cumpri-los,	 uma	 vez	

que,	 cada	 “nó”	 feito	nas	 tsitsiot	 (uma	espécie	de	 cordões	

colocados	nas	bordas	do	Talit),	simboliza	um	mandamento,	

(Números	

15:37-41).

Yeshua	Há	Mashiach	(Jesus,	O	Cristo)	usava	Tsitsiôt	em	suas	

vestes,	 como	 pode	 ser	 notado	 no	 episódio	 relatado	 em	

Mateus	9:20-21.	Aquela	mulher	via	nas	franjas	das	vestes	de	

Yeshua	um	sıḿbolo	de	poder;	isso	mostra	que	o	poder	de	

Yeshua	estava,	 também,	relacionado	 à	sua	obediência	aos	

mandamentos	do	Pai.	Um	fato	contrário	a	este	ocorreu	com	

o	rei	Shaul	(Saul)	que	teve	tais	franjas	cortadas	por	Davi	(I	

Samuel	24),	uma	demonstração,	por	parte	de	Davi,	que	tais	

franjas	não	estavam	surtindo	o	efeito	devido	na	vida	de	Saul,	

pois	ele	se	tornara	num	transgressor	dos	mandamentos	do	

SENHOR.

Embora,	o	mandamento	bıb́lico	determine	que	as	 franjas	

sejam	colocadas	nas	vestes,	para	um	provável	uso	em	tempo	

integral,	 foi	 necessário	 então	 criar	 uma	 forma	 diferente	

daquela	usada	nos	tempos	bıb́licos,	visando	o	uso	apenas	
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em	momentos	especiais,	visto	que	seria	muito	difıć il	usar	tal	

acessório	 em	 ambientes	 públicos	 durante	 a	 diáspora,	

vivendo	em	terras	estranhas;	provavelmente	seria	motivo	

de	zombaria	por	parte	dos	gentios	que	não	conhecem	tal	

mandamento	 bı́blico.	 Além	 disso,	 tornaria	 mais	 fácil	 a	

identi�icação	em	tempos	de	perseguição,	fato	que	é	quase	

constante	na	trajetória	dos	judeus.

Numa	 tentativa	 de	 solucionar	 essa	 questão	 criou-se	 um	

outro	 tipo	 de	 Talit	 denominado	 “Talit	 Katan”	 (Talit	

Pequeno),	que	é	utilizado	por	baixo	da	roupa	na	qual	se	está	

vestido,	a	�im	de	cumprir	este	mandamento	durante	o	dia	

inteiro.

Adonai,	pela	sua	grande	misericórdia,	sabendo	que	viriam	

tempos	 difıć eis,	 deixou	 escrita	 uma	 palavra	 que,	 ao	 que	

parece,	dá	legalidade	ao	modo	como	se	busca	cumprir	hoje	

esse	mandamento:	 “Deuteronômio	 22:12	 -	 Franjas	 porás	

nas	quatro	bordas	da	tua	manta,	com	que	te	cobrires.”

Algumas	 Comunidades	 Conservadoras	 e	 Reformistas	

permitem	o	uso	do	Talit	em	mulheres,	apesar	da	lei	judaica	

tradicional	isentá-las	dessa	obrigação.

A	bandeira	do	novo	Estado	de	Israel	foi	inspirada	no	Talit,	à	

qual	foi	acrescentada	o	Escudo	de	David	ao	centro.

Menorá	-	 é	um	candelabro	de	sete	braços,	originalmente	

projetado	em	ouro	batido	e	puro,	feito	por	Moisés	para	ser	

colocado	 dentro	 do	 Santo	 Lugar	 (área	 intermediária	 do	

Tabernáculo,	entre	o	A� trio	Exterior	e	o	Santo	dos	Santos)	
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juntamente	com	o	Altar	do	Incenso	e	a	Mesa	dos	Pães	da	

Proposição.	 E� ,	 sem	 dúvida,	 o	 principal	 dos	 sı́mbolos	

judaicos	 e	 o	 mais	 difundido,	 devido	 a	 sua	 origem	

verdadeiramente	bıb́lica.

	 Moisés	 seguiu	 o	 modelo	 mostrado	 pelo	 próprio	 D-us:	

“Atenta,	pois,	que	o	faças	conforme	ao	seu	modelo,	que	te	foi	

mostrado	no	monte”	E� xodo	25:40.	Existe	uma	crença	de	que	

simboliza	os	arbustos	em	chamas	que	Moisés	viu	no	Monte	

Sinai	(E� xodo	3).	Vemos	na	Bıb́lia	(Zacarias	4:1-6,	Isaias	11:1-

4,	 Apocalipse	 1:4-13)	 que	 a	 Menorá	 é	 uma	 espécie	 de	

representação	fıśica	do	Espıŕito	de	D-us.

A	Menorá	existia	tanto	no	Tabernáculo	quanto	nos	primeiro	

e	 segundo	 Templo	 de	 Jerusalém.	 No	 ano	 70	 d.C.,	 com	 a	

invasão	romana	a	Jerusalém	e	a	destruição	do	Templo,	foi	

levada	pelo	exército	de	Tito	Vespaziano	para	Roma.	Este	fato	

é	 retratado	 em	 forma	 de	 relevo	 no	 Arco	 de	 Tito.	 Alguns	

pesquisadores	argumentam	que	teria	sido	levado	para	os	

porões	 do	 Vaticano,	 estando	 hoje	 sob	 a	 posse	 da	 Igreja	

Católica	Romana,	mas	não	existem	provas	a	esse	respeito.

Shofar	 -	 O	 Shofar	 é	 um	 instrumento	 muito	 simples,	

confeccionando	a	partir	do	“Shefer”,	que	pode	ser	traduzido	

como	 “Chifre”.	Por	 causa	do	episódio	do	bezerro	de	ouro	

tradicionalmente	 utiliza-se	 chifres	 de	 carneiro,	 nunca	 de	

boi.	Atualmente	usa-se	também	chifre	de	antıĺope	africano	

na	confecção	do	Shofar	Iemenita	(utilizado	por	judeus	do	

Iêmen).	Apesar	de	sua	simplicidade,	não	é	um	instrumento	
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fácil	de	tocar,	 é	preciso	uma	boa	dose	de	habilidade	para	

produzir	um	bom	som.

O	 Shofar	 é	 muito	 importante	 profeticamente	 falando,	

segundo	 relatos	 bıb́licos,	 esteve	 presente	 em	 momentos	

decisivos	na	história	de	Israel.

A	primeira	fez	que	se	faz	menção	ao	Shofar	nas	Escrituras	é	

no	evento	do	monte	Sinai:	(Shemôt/E� xodo	19:16).

A	 palavra	 que	 foi	 traduzida	 por	 'Trombeta'	 nas	 versões	

cristãs	das	Escrituras	 é	 a	palavra	hebraica	Shofar	 (plural	

shofarim),	(não	confundir	com	a	“trombeta	de	prata”	citada	

em	B`midbar/Números	10).	

De	acordo	com	o	relato	do	ocorrido	no	monte	Sinai	existe	

uma	relação	entre	a	voz	do	Shofar	e	a	voz	de	Adonai	(E� xodo	

19:19).	A	palavra	clamor	ou	sonido,	no	hebraico,	signi�ica	

“voz”.	

O	livro	de	Apocalipse	con�irma	essa	ideia	ao	dizer:	“Achei-

me	em	espıŕito,	no	dia	do	SENHOR,	e	ouvi,	por	detrás	de	

mim,	grande	voz,	como	de	trombeta	(Shofar)...”	-	Ap.	1:10.	

De	acordo	com	alguns	relatos	Bıb́licos	o	Shofar	era	usado,	

em	determinadas	ocasiões,	com	propósitos	de�inidos:	No	

Jubileu,	por	exemplo,	era	anúncio	de	recomeço	e	restituição	

-	 Vayikrá/Levı́tico	 25.8-9.	 No	 inı́cio	 dos	 meses	 (Rosh	

Chodesh)	e	especialmente	na	 festa	do	Yom	Teruá	(dia	do	

toque),	 conhecido	 como	 Rosh	 HaShaná,	 era	 usado	 para	

convocação	da	comunidade.

“Tocai	o	Shofar	em	Sião,	santi�icai	um	jejum,	convocai	uma	

assembleia	solene”	(Joel	2.15).	
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Para	anunciar	a	coroação	de	um	novo	rei	tocava-se	o	shofar:	

(I	Reis	1.38-40).

Também	se	tocava	o	Shofar	quando	era	preciso	chamar	o	

povo	ao	arrependimento;	invocar	o	socorro	de	ADONAI	em	

tempos	de	guerra	e	grandes	conquistas.

O	Novo	Testamento	apresenta	o	Shofar	como	instrumento	

de	anúncio	de	conquista,	 ressurreição,	 redenção	e	 juıźo	 -	

Mateus	24.30-31;	I	Corıń tios	15:52;	mostrando-nos	assim	

que,	um	simples	e	rústico	instrumento,	pode	trazer	consigo	

um	 simbolismo	 bem	mais	 profundo	 do	 que	 imaginamos,	

visto	 que,	 conforme	 é	 dito	 em	 Hebreus	 8:5,	 muitas	 das	

coisas	apresentadas	a	Moshé	(Moisés)	no	Monte	Sinai	eram	

sombras	de	realidades	maiores	no	mundo	espiritual.		

Óleo	da	Unção		-	mencionado	20	vezes	na	Bıb́lia,	foi	usado	

no	Antigo	Testamento	para	ser	despejado	sobre	a	cabeça	do	

sumo	 sacerdote	 e	 seus	 descendentes	 e	 para	 aspergir	 e	

marcar	 o	 Tabernáculo	 e	 sua	 mobı́lia	 como	 santos	 e	

separados	 para	 o	 Senhor	 (E� xodo	 25:6;	 Levı́tico	 8:30,	

Números	 4:16).	 Três	 vezes	 é	 chamado	 de	 "santo	 óleo	 da	

unção"	e	os	judeus	eram	estritamente	proibidos	de	utilizá-lo	

para	uso	pessoal	(E� xodo	30:	32-33).	A	receita	para	o	óleo	da	

unção	é	encontrada	em	E� xodo	30:23-24	e	continha	mirra,	

canela	e	outros	 ingredientes	naturais.	Queremos	mostrar	

um	 pouco	 da	 utilização	 do	 O� leo	 da	 Unção,	 no	 Novo	

testamento,	dando	compreensão	da	relação	entre	o	O� leo	da	

Unção	e	o	Espıŕito	de	D-us,	haja	vista	que	nesta	apostila	não	
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é	nossa	intenção	dogmatizar	a	sua	utilização	ou	impor	seu	

uso,	 de	 modo	 que	 analisaremos	 sua	 composição	 e	 o	

signi�icado	de	suas	essências,	pois	cremos	que	se	D-us	deu	

uma	composição	especi�ica	para	o	O� leo	da	Unção,	é	por	que	

ele	 quis	 nos	 ensinar	 algo,	 e	 nesta	 perspectiva	 que	 este	

estudo	tem	por	propósito.

Composição	do	O� leo	Santo	-	E� xodo	30:22-33

22	-	Falou	mais	o	SENHOR	a	Moisés,	dizendo:	23	-	Tu,	pois,	

toma	para	ti	das	principais	especiarias,	da	mais	pura	mirra	

quinhentos	siclos,	e	de	canela	aromática	a	metade,	a	saber,	

duzentos	e	cinqüenta	siclos,	e	de	cálamo	aromático	duzentos	

e	cinqüenta	siclos,	24	-	E	de	cássia	quinhentos	siclos,	segundo	

o	siclo	do	santuário,	e	de	azeite	de	oliveiras	um	him.	25	-	E	

disto	 farás	 o	 azeite	 da	 santa	 unção,	 o	 perfume	 composto	

segundo	a	obra	do	perfumista:	este	 será	o	azeite	da	 santa	

unção.	26	-	E	com	ele	ungirás	a	tenda	da	congregação,	e	a	arca	

do	testemunho,	27	-	E	a	mesa	com	todos	os	seus	utensílios,	e	o	

candelabro	com	os	seus	utensílios,	e	o	altar	do	incenso.	28	-	E	o	

altar	do	holocausto	com	todos	os	seus	utensílios,	e	a	pia	com	a	

sua	base.	29	-	Assim	santi�icarás	estas	coisas,	para	que	sejam	

santíssimas;	tudo	o	que	tocar	nelas	será	santo.	30	-	Também	

ungirás	 a	 Arão	 e	 seus	 �ilhos,	 e	 os	 santi�icarás	 para	 me	

administrarem	o	sacerdócio.	31	-	E	falarás	aos	�ilhos	de	Israel,	

dizendo:	 Este	me	 será	 o	 azeite	 da	 santa	 unção	 nas	 vossas	

gerações.	32	-	Não	se	ungirá	com	ele	a	carne	do	homem,	nem	

fareis	outro	de	semelhante	composição;	santo	é,	e	será	santo	

para	vós.	33	-	O	homem	que	compuser	um	perfume	como	este,	
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ou	dele	puser	sobre	um	estranho,	será	extirpado	do	seu	povo.	

A	princıṕio	vamos	analisar	a	função	da	utilização	do	óleo	no	

tempo	de	Moisés,	onde	era	especi�icamente	para	ungir	os	

utensı́lios	 utilizados	 no	 serviço	 pelos	 sacerdotes	 e	 os	

próprios	 sacerdotes	 também	 eram	 ungidos,	 só	 nestes	

versos	 acima	 já	 podemos	 perceber	 como	 D-us	 quer	 ser	

servido	e	adorado:	com	Santidades	e	tudo	Consagrado	a	ele,	

ou	seja,	para	que	seu	Espıŕito	fosse	manifestado	na	tenda,	

tudo	deveria	está	Ungido	e	Consagrado,	de	modo	que	se	não	

houver	também	em	nossas	vidas	Santidade	e	Consagração	a	

Ele,	 não	 podemos	 desfrutar	 de	 uma	 habitação	 mais	

profunda	de	seu	Espıŕito.

Fica	evidente	a	proibição	de	se	utilizar	o	O� leo	da	Unção	de	

forma	 profanar	 e	 descompromissada,	 pois	 havia	 uma	

consequência	de	 se	utilizar	o	 óleo	 sobre	alguém	que	não	

fazia	 parte	 do	 povo	 de	 D-us,	 principalmente	 fazer	 óleo	

semelhante	e	usar	em	um	ritual	pagão,	podemos	ver	o	que	

aconteceu	 com	os	povos	que	 se	 levantaram	 contar	 Israel	

entrando	no	templo	e	profanando	os	sıḿbolos	e	acessórios	

utilizado	no	serviço	a	Adonai,	foram	todos	punidos.

Havia	 três	 classes	 que	 recebiam	 unção	 especi�ica	 para	

realização	 dos	 propósitos	 de	 D-us	 eram:	 Os	 Profetas,	

Sacerdotes	e	Reis.	E	essa	Unção	dava	total	autoridade	para	

se	realizar	os	desıǵ nios	de	D-us.

A	 Unção	 com	 O� leo	 é	 com	 se	 fosse	 a	 Materialização	 da	

Presença,	Cheiro	e	Alegria	do	Espıŕito	de	D-us,	na	vida	de	

seus	Adoradores.	O	salmo	abaixo	fala	dessa	verdade:
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Salmos	133:1-3

1	-	OH!	quão	bom	e	quão	suave	é	que	os	irmãos	vivam	em	

união.	2	-	E� 	como	o	óleo	precioso	sobre	a	cabeça,	que	desce	

sobre	a	barba,	a	barba	de	Arão,	e	que	desce	à	orla	das	suas	

vestes.	3	-	Como	o	orvalho	de	Hermom,	e	como	o	que	desce	

sobre	os	montes	de	Sião,	porque	ali	o	SENHOR	ordena	a	

bênção	e	a	vida	para	sempre.	O	Senhor	Yeshua	recebeu	essa	

Unção	do	Espıŕito,	cita	o	cumprimento	da	profecia	de	Isaias	

61:1,	no	Qual	o	Espıŕito	do	Senhor	estava	sobre	ele,	ao	ler	na	

Sinagoga	de	Nazaré,

Lucas	4:18-19

18	-	O	Espírito	do	Senhor	é	sobre	mim,	Pois	que	me	ungiu	para	

evangelizar	os	pobres.	Enviou-me	a	curar	os	quebrantados	do	

coração,	19	-	A	pregar	liberdade	aos	cativos,	E	restauração	da	

vista	aos	cegos,	A	pôr	em	liberdade	os	oprimidos,	A	anunciar	o	

ano	aceitável	do	SENHOR.	

Então	o	ato	de	D-us	Ungir	está	intimamente	ligado	com	sua	

real	 intenção:	 restaurar	 o	 Homem,	 e	 que	 através	 dessa	

restauração	ele	possa	habitar	no	Homem,	e	fazer	da	vida	do	

homem	um	verdadeiro	Templo	de	sua	morada.	E	essa	unção	

que	 é	 o	Próprio	Espıŕito	de	D-us	nos	 fornece	o	Fruto	do	

Espıŕito	e	Dons	do	Espıŕito,	como	exemplo:

Unção	de	Sabedoria	-	I	João	2:20-27

20	-	E	vós	tendes	a	unção	do	Santo,	e	sabeis	tudo,	21	-	Não	vos	

escrevi	porque	não	soubésseis	a	verdade,	mas	porque	a	sabeis,	

e	porque	nenhuma	mentira	vem	da	verdade.	22	-	Quem	é	o	

mentiroso,	senão	aquele	que	nega	que	Jesus	é	o	Cristo?	É	o	
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anticristo	esse	mesmo	que	nega	o	Pai	e	o	Filho.	23	-	Qualquer	

que	 nega	 o	 Filho,	 também	não	 tem	o	Pai;	mas	 aquele	 que	

confessa	o	Filho,	tem	também	o	Pai.	24	-	Portanto,	o	que	desde	

o	princípio	ouvistes	permaneça	em	vós.	Se	em	vós	permanecer	

o	que	desde	o	princípio	ouvistes,	também	permanecereis	no	

Filho	e	no	Pai.	25	-	E	esta	é	a	promessa	que	ele	nos	fez:	a	vida	

eterna.	 26	 -	 Estas	 coisas	 vos	 escrevi	 acerca	 dos	 que	 vos	

enganam.	27	-	E	a	unção	que	vós	recebestes	dele,	�ica	em	vós,	e	

não	tendes	necessidade	de	que	alguém	vos	ensine;	mas,	como	

a	sua	unção	vos	ensina	todas	as	coisas,	e	é	verdadeira,	e	não	é	

mentira,	como	ela	vos	ensinou,	assim	nele	permanecereis.	

Unção	da	Cura	-	Tiago	5:14-15

14	-	Está	alguém	entre	vós	doente?	Chame	os	presbıt́eros	da	

igreja,	e	orem	sobre	ele,	ungindo-o	com	azeite	em	nome	do	

Senhor;	15	-	E	a	oração	da	fé	salvará	o	doente,	e	o	Senhor	o	

levantará;	 e,	 se	 houver	 cometido	 pecados,	 ser-lhe-ão	

perdoados.

Unção	que	Quali�ica	os	Obreiros	-	E� xodo	30:30

30	-	Também	ungirás	a	Arão	e	seus	�ilhos,	e	os	santi�icarás	

para	me	administrarem	o	sacerdócio.	Igreja	de	Yeshua	pode	

utilizar	o	O� leo?	Em	Tiago	5:14,	informa	que	os	presbıt́eros	

da	congregação	deveriam	ungir	o	enfermo	e	a	oração	da	Fé	

restabeleceria	sua	saúde.

Assim	 como	 em	 Marcos	 6:12-13	 que	 diz	 que	 curavam	

numerosos	 enfermos,	 ungindo-os	 com	 óleo,	 acredito	 que	

era	uma	forma	de	Ato	profético	de	consagração	da	vida	do	

enfermos	a	D-us.	Então	a	resposta	a	pergunta	acima	é	sim.
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Conhecendo	sobre	as	essências	do	óleo

Mirra:	 Representa	 a	 Morte	 preciosa	 de	 Yeshua	 e	 sua	

Ressurreição.	Usado	para	aliviar	a	Dor,	Jesus	rejeitou	tomar	

misturado	com	vinho.	A	Raiz	Hebraica	da	Palavra	Mirra	é	

Amargo	ou	Fluir.	Citação	Bıb́lica:	Cânticos	5:5

5	-	Eu	me	levantei	para	abrir	ao	meu	amado,	e	as	minhas	

mãos	gotejavam	mirra,	e	os	meus	dedos	mirra	com	doce	

aroma,	sobre	as	aldravas	da	fechadura.

Canela:	Representa	a	Doçura	e	a	E�icácia	da	Morte	de	Cristo.	

Usada	 para	 abençoar	 a	 vida	 dos	 Casais.	 Citação	 Bıb́lica:	

E� xodo	30:23

23	-	Tu,	pois,	toma	para	ti	das	principais	especiarias,	da	mais	

pura	 mirra	 quinhentos	 siclos,	 e	 de	 canela	 aromática	 a	

metade,	a	saber,	duzentos	e	cinqüenta	siclos,	e	de	cálamo	

aromático	duzentos	e	cinquenta	siclos,

Cálamo:	 E� 	 um	 relaxante	muscular	 e	 sedativo	 suave	 para	

sistema	nervoso.	Representa	o	autocontrole	proporcionado	

pelo	Espıŕito	de	D-us.	Citação	Bıb́lica:	E� xodo	30:23

23	-	Tu,	pois,	toma	para	ti	das	principais	especiarias,	da	mais	

pura	 mirra	 quinhentos	 siclos,	 e	 de	 canela	 aromática	 a	

metade,	a	saber,	duzentos	e	cinqüenta	siclos,	e	de	cálamo	

aromático	duzentos	e	cinqüenta	siclos,

Cássia:	Representa	o	poder	da	ressurreição	de	Cristo,	pois	

ela	 nasce	 em	 lugares	 onde	 outras	 plantas	 não	 nascem.	

Citação	Bıb́lica:	Salmos	45:6-8	-	6	

O	teu	trono,	ó	Deus,	é	eterno	e	perpétuo;	o	cetro	do	teu	reino	

é	um	cetro	de	equidade.	
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7	-	Tu	amas	a	justiça	e	odeias	a	impiedade;	por	isso	Deus,	o	

teu	Deus,	te	ungiu	com	óleo	de	alegria	mais	do	que	a	teus	

companheiros.

8	-	Todas	as	tuas	vestes	cheiram	a	mirra	e	aloés	e	cássia,	

desde	os	palácios	de	mar�im	de	onde	te	alegram.

Oliva:	 O	 azeite	 também	 era	 reconhecido	 como	 um	

medicamento	entre	os	judeus	(Isaıás	1:6;	Marcos	(6:13;	e	

Tiago	5:14).	No	em	Lucas	10:34,	o	"bom	samaritano"	unge	

as	 feridas	 do	 homem	 que	 tinha	 sido	 atacado	 pelos	

salteadores	 com	Vinho	e	 azeite.	O	azeite,	nas	 feridas,	 era	

conhecido	 por	 ajudar	 a	 cicatrizar.	 Pode-se	 dizer	 que	 na	

cultura	judaica	o	azeite	indicava	o	sentimento	de	alegria,	ao	

passo	que	a	sua	falta	denunciava	tristeza,	ou	humilhação.	

Citação	Bıb́lica:	1	Samuel	16:1

1	-	ENTA�O	disse	o	SENHOR	a	Samuel:	Até	quando	terás	dó	de	

Saul,	 havendo-o	 eu	 rejeitado,	 para	 que	 não	 reine	 sobre	

Israel?	Enche	um	chifre	de	azeite,	e	vem,	enviar-te-ei	a	Jessé	

o	belemita;	porque	dentre	os	seus	�ilhos	me	tenho	provido	

de	um	rei.

Acreditamos	que	o	Azeite	não	tem	poder,	mas	podemos	nos	

valer	dos	princıṕios	nos	quais	D-us	tem	nos	revelado,	D-us	

usa	o	Azeite	como	didática	para	que	se	faça	ser	visto	diante	

dos	homens	sua	vontade.	De	modo	que	Ele	quer	que	cada	

caracterıśtica	das	essências	possa	ser	manifesta	na	vida	de	

seus	servos,	exemplo	o	cinamomo	(Strog)	que	 é	belo	por	

fora	e	exala	um	excelente	aroma	internamente,	assim	tem	

que	ser	nossas	vidas	nossos	testemunho	de	diante	de	D-us	e	
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dos	 Homens	 sejam	 Aromáticas(Interiormente)	 e	

Bonita(Exteriormente).	 Deste	 modo	 não	 vejo	 problema	

algum	se	usar	o	Azeite	nas	Igrejas,	pois	estão	usando	um	

princıṕio	de	Santidade	crendo	na	manifestação	do	Espıŕito	

de	D-us,	Agora	tudo	tem	quer	feito	com	reverencia	para	não	

cair	no	pecado	de	ignorância,	devemos	ter	discernimento	

espiritual	 para	 saber	 o	 momento	 de	 sua	 utilização,	 não	

atribuindo	ao	azeite	alguma	espécie	de	poder	mágico,	deste	

modo	recomendo	que	os	presbıt́eros	adotem	nos	cultos	um	

momento	para	oração	sobre	os	enfermos	e	ungindo-os	com	

O� leo	conforme	texto:		Tiago	5:14-15

14	-	Está	alguém	entre	vós	doente?	Chame	os	presbıt́eros	da	

igreja,	e	orem	sobre	ele,	ungindo-o	com	azeite	em	nome	do	

Senhor;	15	-	E	a	oração	da	fé	salvará	o	doente,	e	o	Senhor	o	

levantará;	 e,	 se	 houver	 cometido	 pecados,	 ser-lhe-ão	

perdoados.	 Pois	 existem	 pessoas	 que	 necessitam	 de	

orações,	e	o	Bispo	Tiago	nos	orienta	chamar	os	presbıt́eros	

da	igreja,	ou	seja,	ele	vê	no	presbitério	uma	autoridade,	que	

na	verdade	é	a	unção	do	Espıŕ ito	de	D-us	capacitando	para	

realizar	milagres	e	sinais	na	pessoa	do	Seu	ungido:	 Jesus	

Cristo.
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12.		AS	FESTAS	BÍBLICAS

Inserimos	 em	 nosso	 calendário	 de	 eventos	 anual	

obedecendo	 as	 devidas	 datas	 declaradas	 na	 palavra	 de	

Deus,	 como	 forma	 de	 celebração	 e	 cumprimento	 das	

ordenanças	do	nosso	Deus.

AS	7	FESTAS	BÍBLICAS	E	SEU	SIGNIFICADO	ESPIRITUAL	

OS	CRISTÃOS	E	PARA	ISRAEL.

O	capıt́ulo	23	de	Levıt́ico	esboça	cada	uma	das	7	Festas	e	seu	

cumprimento.

Elas	dividem-se	em	3	grandes	grupos:

1	-	Festa	da	Páscoa,	Festa	dos	Pães	Asmos	e	Festa	das	

Primícias.

Estas	 festas	 são	 celebradas	 na	 Primavera.	 Todas	 elas	

ilustram	 a	 redenção	 realizada	 e	 conseguida	 na	 primeira	

vinda	do	Messias	Jesus,	quando	Ele	se	tornou	no	"Cordeiro	

de	 Deus	 que	 tira	 os	 pecados	 do	 mundo"	 -	 João	 1:19	 -	 e	

quando,	 através	 da	 Sua	 ressurreição,	 Ele	 Se	 tornou	 nas	

"primıćias	dos	que	dormem"	-	1	Corıń tios	15:20.

2	-	Festa	das	Semanas	(Pentecoste)

Esta	 Festa,	 realizada	 50	 dias	 após	 a	 Páscoa,	 fala-nos	 do	

estabelecimento	 do	 Corpo	 do	 Messias	 Jesus,	 quando	 o	
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Espıŕito	Santo	de	Deus	foi	derramado	sobre	os	discıṕulos	de	

Jesus	no	exacto	dia	da	celebração	desta	festa,	a	Festa	das	

Semanas	-	Atos	2:1.

3	 -	Festa	das	Trombetas,	Dia	da	Expiação	e	Festa	dos	

Tabernáculos

Estas	3	últimas	festas	realizam-se	no	Outono,	no	sétimo	mês	

do	atual	calendário	judaico.	Tal	como	o	número	7	simboliza	

na	 revelação	 bıb́lica	 a	 ideia	 de	 "plenitude",	 as	 festas	 do	

Outono	apontam	para	um	tempo	de	plenitude,	algo	que	se	

completa,	 revelando	 assim	 um	 quadro	 profético	 do	

programa	redentor	de	Deus	a	completar-se	muito	em	breve.

	A	Festa	das	Trombetas	que	se	celebra	em	Israel	e	por	todo	

o	mundo	judaico	é	chamada	de	"Rosh	HaShanah",	ou	seja:	

Novo	Ano	judaico.	Quando	o	povo	judeu	regressou	do	seu	

exıĺio	na	Babilônia,	adotaram	para	si	próprios	o	Novo	Ano	

do	calendário	civil	babilônico.

Segundo	a	tradição	judaica,	o	sopro	do	"shofar"	neste	dia	

relembra	 o	 toque	 das	 trombetas	 durante	 a	 conquista	 da	

cidade	de	Jericó	e	os	cornos	do	carneiro	que	Abraão	usou	

para	o	sacrifıć io	no	Monte	Moriá.

As	Escrituras	 falam-nos	de	um	tempo	em	que	 Israel	será	

reunido	 na	 sua	 Terra	 através	 do	 toque	 de	 "uma	 grande	

trombeta"	 -	 Isaıás	27:13	 -	 e,	 na	Nova	Aliança,	 o	 apóstolo	

Paulo	explica	este	mistério	numa	altura	em	que	todos	os	

crentes	serão	reunidos	ao	Messias	-	1	Corıń tios	15:51,	52;	1	
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Tessalonicenses	4:16-18.	E	porque	nenhum	de	nós	sabe	o	

exato	 tempo	 deste	 "soprar	 da	 trombeta",	 a	 Festa	 das	

Trombetas	deve	motivar-nos	à	preparação	e	ao	serviço.

A	Festa	da	Expiação	-	"Yom	Kippur"	-	que	se	segue	após	10	

dias	da	Festa	das	Trombetas	é,	segundo	a	tradição	judaica	o	

dia	estabelecido	para	que	cada	judeu	"acerte	as	suas	contas	

com	 Deus.	 Este	 era	 biblicamente	 o	 dia	 em	 que	 Israel	 se	

deveria	reconciliar	com	Deus	como	nação	serva	do	Senhor	-	

Levıt́ico	16,	23:26-32.	 	Profeticamente,	esta	Festa	aponta	

para	o	 tempo	em	que	 Israel	 como	nação	 será	 reunida	ao	

Messias	Jesus.

No	�inal	do	tempo	da	Grande	Tribulação,	Israel	como	nação	

olhará	 para	 o	 Messias	 "Eu,	 a	 Quem	 trespassaram",	 e	

"chorarão	por	Ele	como	aquele	que	chora	pelo	primogênito"	

-	Zacarias	12:10.	Nesse	Dia	Israel	receberá	a	"remoção	do	

pecado	e	da	impureza"	-	Zacarias	13:1	-	será	enxertada	de	

novo	na	sua	própria	oliveira	natural,	e	então	"todo	o	Israel	

será	salvo"!	-	Romanos	11:23-26.

O	 Dia	 da	 Expiação	 recorda-nos	 que	 este	 reajuntamento	

nacional	 de	 Israel	 está-se	 aproximando,	 motivando-nos	

assim	 a	 partilharmos	 as	 Boas	 Novas	 do	 Messias	

"primeiramente	ao	judeu	e	também	ao	gentio"	-	Romanos	

1:16.

Finalmente,	vem	a	Festa	dos	Tabernáculos	-	ou	Festa	das	

Cabanas.	Este	festival	da	colheita	de	Outono	é	chamado	de	

"cabanas",	porque	Deus	mandou	que	 Israel	vivesse	 todos	
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estes	dias	de	Festa	em	cabanas,	de	 forma	a	 lembrarem	o	

tempo	passado	no	deserto	e	como	só	o	Senhor	 é	a	nossa	

proteção	 e	 segurança.	 Esta	 Festa	 é	 também	 chamada	 de	

"Festa	da	recolha"	-	E� xodo	23:16.

Esta	 Festa	 é	 hoje	 celebrada	 como	 o	 festival	 do	 �im	 da	

colheita,	 acompanhada	 de	 grande	 alegria	 na	 provisão	 de	

Deus	para	o	Seu	povo.	Zacarias	profetizou	que	as	nações	

serão	 um	 dia	 "recolhidas"	 ao	 Messias.	 Um	 dia,	 todas	 as	

nações	sobreviventes	que	atacaram	Israel	irão	honrar	o	Rei	

dos	 reis,	 o	Messias	 de	 Israel,	 ao	 celebrarem	 a	 Festa	 dos	

Tabernáculos	todos	os	anos	em	Jerusalém	-	Zacarias	14:16-

18.

Vemos	este	sétimo	mês	apontando	para	o	 tempo	em	que	

Deus	irá	completar	o	Seu	plano	redentor,	reunindo	o	Corpo	

do	Messias	 (Festa	das	Trombetas),	 ajuntando	a	nação	de	

Israel	(Dia	da	Expiação),	e	juntando	para	Si	todas	as	nações	

(Festa	dos	Tabernáculos).

Festa	do	Descanso(O	Shabbat)

Um	 pequeno	 resumo	 nós	 precisamos	 fazer	 para	

conhecermos	um	pouco	dessa	história.	

-	 No	 ano	 321	 d.C.,	 O	 imperador	 Constantino	 declara	 a	

“Venerabilis	die	Solis”	(“O	venerável	dia	do	Sol”).	O	sol	era	

considerado	como	um	deus.	Até	nos	dias	hoje,	este	dia	–	

domingo	–	é	assim	chamado	de	“dia	do	sol”,	como	Sunday	

em	inglês,	Sontag	em	alemão	e	em	outras	lıńguas	também	
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possuem	 esse	 signi�icado.	 Em	 português,	 optou-se	 pelo	

latim,	“Dominus	Dei”,	ou	seja,	Dia	do	Senhor;	

-	No	ano	336	d.C.,	o	Concıĺio	de	Laodicéia	decreta	a	mudança	

do	sábado	para	o	domingo;	

-	No	ano	386	d.C.,	Graciano,	Valentiniano	e	Teodósio	exigem	

que	se	façam	negócios	no	sábado;	

-Em	 416	 d.C.,	 o	 Papa	 Inocêncio	 publica	 que	 os	 cristãos	

deveriam	guardar	e	jejuar	no	domingo;	

-	 Em	538	d.C.,	 o	 Concıĺio	 de	Orleans	 reforça	 a	 guarda	do	

domingo;	

-	 No	 590d.C.,	 �inalmente,	 o	 Papa	 Gregório	 consolida	 por	

decreto	a	guarda	do	domingo	e	discrimina	todo	aquele	que	

continuasse	guardando	o	sábado.	

Daı	́ pra	 frente,	 os	 cristãos	 deixaram	de	 vez	de	 guardar	 o	

Shabbat.	

Nosso	herói	Lutero	dizia,	e	corretamente,	que	as	Sagradas	

Escrituras,	e	não	a	tradição	da	Igreja,	representavam	o	guia	

de	 sua	 vida.	 Mas	 John	 Eck,	 um	 dos	 mais	 destacados	

defensores	da	fé	católica	romana,	atacou	Lutero	no	ponto-

chave	 da	 Reforma:	 o	 sola	 scriptura	 –	 “a	 Bıb́lia	 e	 a	 Bıb́lia	

somente”.	 Reivindicando	 que	 a	 autoridade	 da	 Igreja	 se	

encontrava	 acima	 da	 das	 Escrituras,	 John	 Eck	 desa�iou	

Lutero	no	tocante	à	observância	do	domingo	em	lugar	do	

sábado.	Disse	Eck:	

“As	Escrituras	ensinam:	'Lembra-te	do	dia	de	sábado	para	o	

santi�icar;	seis	dias	trabalharás	e	farás	toda	a	tua	obra,	mas	o	

sétimo	dia	é	o	sábado	do	Senhor	teu	Deus',	etc.	Entretanto,	a	
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Igreja	mudou	o	sábado	para	o	domingo	com	base	em	sua	

própria	 autoridade,	 e	 para	 isto	 você	 [Lutero]	 não	 tem	

Escritura.”	John	Eck,	Enchiridion	of	Commonplaces	Against	

Luther	and	Other	Enemies	of	the	Church,	tradução	de	Ford	

L.	Battles,	3a	edição	(Grand	Rapids:	Baker,	1979),	pág.	13.

O	que	diz	a	Bıb́lia	sobre	este	dia?	

Primeiramente,	o	que	quer	dizer	a	palavra	Sábado	na	lıńgua	

hebraica?	 A	 palavra	 “Shabbat”	 	 signi�ica,	 no	 hebraico,	

descansar,	cessar.	Como	substantivo,	quer	dizer	o	dia	da	se-

mana	chamado	Sábado,	sendo	o	sétimo	dia.	E� 	interessante	

observar	 outras	 palavras	 no	 hebraico	 que	 possuem	 a	

mesma	raiz	“sheb”	ou	“shab”	,	que	no	hebraico	representa-

se	 pelas	 letras	 “shin”	 e	 “bet”	 .	 Assim,	 a	 palavra	 “sheva”	

signi�ica	o	número	sete;	“Shibim”,	setenta;	“shebii”,	“shevua”	

signi�ica	 perı́odo	 de	 sete	 semanas	 ou	 Festa	 das	 sete	

semanas	(Shavuot),	ou	também	conhecida	como	a	Festa	de	

Pentecostes.	

O	número	sete,	na	Bıb́lia,	aponta	para	algo	que	é	perfeito,	

eterno,	 pleno,	 completo,	 absoluto.	 Desta	 raiz	 advém,	

também,	a	palavra	“shabá”,	que	signi�ica	jurar,	conjurar.

E� 	interessante,	ainda,	notar	que	na	lıńgua	hebráica	muitos	

antônimos	 são	 formados	 pelo	mesmo	 radical.	 Em	minha	

opinião,	dá	a	entender	que	possa	ter	havido	um	propósito	

divino	em	chamar	nossa	atenção	para	o	sentido	oposto.	

Assim,	no	hebraico,	 a	palavra	 “shabar”	 signi�ica	 comprar,	

adquirir,	enquanto	shabat	signi�ica	descansar,	parar,	cessar	

algo	 que	 se	 estava	 fazendo;	 justamente	 o	 contrário	 de	
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comprar,	adquirir,	trabalhar,	verbos	estes	que	denotam	uma	

atividade	dinâmica,	e	não	de	descanso,	repouso.	

Ainda,	 estudando	 a	 palavra	 “Shabat”	 no	 hebraico,	

gostarıámos	de	considerar,	pe-lo	menos,	treze	boas	razões	

pelas	 quais	 todos	 podem	 celebrar	 o	 Shabat	 segundo	 a	

própria	Bıb́lia:	

Em	 primeiro	 lugar,	 no	 Livro	 de	 Genesis,	 versıć ulo	 3	 do	

capıt́ulo	2,	diz	o	próprio	D´us:	

“Abençoou	D'us	 o	 sétimo	dia,	 e	 o	 santi�icou;	 porque	nele	

descansou	 de	 toda	 a	 obra	 que	 criara	 e	 �izera...Deste	

versıć ulo,	aprendemos	que	o	shabat	é	um	dia	abençoado.	Ou	

seja,	 abençoar	 na	 lı́ngua	 hebraica	 signi�ica	 conceder	

autoridade	e	poder	para	que	alguém	seja	bem	sucedido	e	

próspero,	fecundo	e	fértil.	Então,	o	shabat	é	um	dia	no	qual	

recebemos	esta	bênção	do	próprio	D'us;	

Segundo,	é	um	dia	santi�icado,	ou	seja,	separado	dos	demais	

dias.	Isto	é,	ele	não	foi	feito	para	ser	igual	à	segunda,	terça	ou	

quarta-feira,	etc.	A	lembrança	e	o	objetivo	central,	quan-do	

lermos	 todos	 os	 versıć ulos	 que	 mencionam	 o	 shabat,	 é	

buscar	e	re�letir	a	própria	santidade	de	D'us.	

Jesus,	é	o	Senhor	do	Shabat,	diz	o	evangelista	Mateus:	

“. . . 	 Porque 	 o 	 � i lho 	 do 	 Homem	 a t é 	 do 	 shabat 	 é	

Senhor...”(Mt12:8)	

No	livro	de	Marcos,	Yeshua	diz:	...O	sábado	foi	feito	por	causa	

do	homem	e	não	o	homem	por	causa	do	sábado...(Marcos	

2:27-28).	Só	este	motivo,	Jesus,	o	Senhor	do	Shabat,	já	seria	

para	nós	um	bom	exemplo.	Ou	seja,	seguimos	Aquele	que	é	



151

dono	e	que	também	guardava	o	shabat	em	obediência	ao	seu	

Pai.	Jesus	ensinava	e	corrigia	o	povo	judeu	quanto	a	maneira	

correta	de	guardar	este	dia	com	boa	ação	e	alegria,	abolindo	

todo	 e	 qualquer	 tipo	 de	 legalismo,	 tradicionalismo	 e	má	

interpretação	que	alguns	fariseus	tinham	ou	faziam	neste	

dia.	 Shabat	 não	 é	 para	 ser	 peso	 para	 o	 homem,	 uma	

proibição,	mas	uma	revelação	profunda	da	fé	e	do	zelo	para	

com	as	coisas	do	Nosso	Pai,	Nosso	Rei,	Avinu	malkeinu.	

Shabat	 é	 o	 dia	 de	 a	 famıĺia	 estar	 reunida.	 Analisando	 o	

quarto	mandamento,	vemos:	“...Lembra-te	do	dia	do	sábado	

para	o	santi�icar...	Neste	dia	não	fareis	trabalho	algum,	nem	

teu	�ilho,	nem	tua	�ilha,	nem	teu	servo,	nem	teu	animal,	nem	

o	estrangeiro..”.(Ex20:8-11).	Estes	versıć ulos	nos	mostram	

que	D'us	quer	toda	a	famıĺia	reunida.	Por	isso,	dizemos	que	o	

shabat	também	é	o	dia	da	famıĺia	e	daqueles	que	estão	ao	

nosso	redor.	Com	certeza,	se	toda	famıĺia	pudesse	ter	um	dia	

reunião,	comendo	juntos	à	mesa,	estaria	muito	melhor	em	

termos	de	amor,	bom	relacionamento	e	união;	

Oitavo,	sábado	é	um	sinal	de	D'us	para	com	a	Casa	de	Israel.	

Observemos	 o	 que	 diz	 o	 versıć ulo	 abaixo:	 “...Certamente	

guardareis	 os	 meus	 sábados;	 porquanto	 isto	 é	 um	 sinal	

entre	Mim	e	vós	pelas	vossas	gerações...	Porque	eu	sou	o	

Senhor	que	vos	santi�ica...”(	Ex	31:13).	Vejam	que	tomar	o	

shabat	como	um	sinal	só	é	válido	para	o	povo	judeu	e	não	

para	o	gentio	crente.	Mas,	como	o	gentio	crente	em	Cristo	foi	

enxertado	na	“Oliveira”	que	é	o	Israel	espiritual	(judeus	e	

gentios	crentes	em	Jesus),	este	também	tem	o	direito	à	esta	
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bênção.	

Há	 aqui	 outro	 detalhe	 de	 suma	 importância.	 Em	 vários	

versıć ulos	da	Bıb́lia	que	fazem	menção	ao	sábado	é	usado	o	

verbo	 Shamor	 no	 sentido	 de	 guardar,	 obedecendo	 este	

mandamento	do	shabat,	referindo-se	aos	�ilhos	de	Israel,	ou	

seja,	é	um	mandamento	dado	ao	povo	hebreu,	como	já	dito.	

Por	 exemplo,	 temos	 o	 versı́culo	 citado	 acima.	 “Mas,	 no	

decálogo,	que	foi	dado	também	para	toda	humanidade,	D'us	

emprega	 o	 verbo	 Zachor”,	 que	 quer	 dizer	 “Lembrar-se”.	

Assim,	 podemos	 dizer	 que	 D'us	 quer	 a	 humanidade	 se	

lembrando	do	sábado,	santi�icando-o	e	descansando	nele.	

Mas,	para	o	povo	de	Israel,	além	destes	princıṕios,	D'us	quer	

que	o	sábado	seja	um	SINAL	do	pacto	eterno	entre	o	povo	

hebreu	e	o	próprio	D'us.	Lembremo-nos	que,	por	Cristo,	os	

Cristãos	foram	enxertados	neste	Pacto;	

O	Shabat	 é	um	dia	 festa	e	alegria.	 Isto	mesmo,	um	dia	de	

festa!	Em	Levıt́ico	23:2-3,	temos	o	shabat	como	uma	festa	

semanal,	porém,	uma	convocação	solene.	Portanto,	é	uma	

festa	de	alegria	e,	por	 isso,	não	se	 jejua	no	sábado	(salvo	

exceções).	Se	 	temos	um	dia	dedicado	para	adorar,	louvar	e	

estudar	a	santa	Palavra	do	Senhor,	não	pode	haver	espaço	

para	nenhuma	tristeza.	Claro	que	isto	não	invalida	que	D'us	

seja	 adorado	 em	qualquer	 outro	 dia	 da	 semana,	mas,	 no	

sábado,	temos	uma	festa;	

O	motivo	para	a	guarda	e	observância	do	Shabat	é,	para	mim,	

uns	dos	grandes	motivos,	pois	obedecer	a	guarda	do	shabat	

é	um	ATO	PROFE� TICO,	ou	seja,	um	ato	de	fé,	uma	alusão	ao	
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reino	milenar,	o	reino	onde	Yeshua,	juntamente	com	judeus	

e	 gentios	 salvos,	 estarão	 reinando	 com	 o	 Rei	 dos	 reis.	 A	

palavra	 ato	 profético	 em	 si	 signi�ica	 fazer	 algo	 por	 fé,	

simbolizando	ou	gerando	a	existência	de	algo.	Por	exemplo,	

quando	fazemos	a	ceia	com	pão	e	vinho,	estamos,	segundo	o	

apostolo	Paulo,	dizendo	que	Yeshua	morreu,	ressuscitou	e	

que	Ele	voltará.	Ou	seja,	esta	cerimônia	é	um	bom	exemplo	

do	que	é	um	ato	de	fé.	Outro	bom	exemplo	é	a	celebração	das	

festas	bıb́licas,	pois	se	extrairmos	delas	a	fé,	as	mesmas	não	

teriam	 sentido	 algum	 para	 nós	 e	 não	 passariam	 de	 um	

simples	 memorial.	 O	 Texto	 de	 Hebreus	 diz:	 “...	 Portanto,	

resta	ainda	um	repouso	shabático	para	o	povo	de	D'us...”	(Hb	

4:9).	O	contexto	fala	do	descanso,	do	reino	de	D'us	chegado	à	

terra	por	meio	da	segunda	vinda	do	Messias	Yeshua.	O	livro	

de	Apocalipse	(19:7	e	20:6)	fala	deste	milênio	e	deste	reino.	

O	autor	de	Hebreus	ainda	nos	exorta	a	nos	esforçarmos	para	

entrar	neste	descanso	(shabat)	do	Senhor.	

Se	 compararmos	 o	 shabat	 com	 a	 Lei	 do	 dı́zimo	 (um	

estatuto),	veremos	que	o	dıźimo	aparece	em	todo	o	Antigo	

Testamento,	mas	não	está	ordenado	ou	endossado	no	Novo	

Testamento	 como	 Lei,	 mas,	 simplesmente,	 como	 bênção	

para	quem	for	�iel	e	obediente	a	este	bom	e	e�icaz	estatuto.	E� 	

um	ato	de	amor.	O	dıźimo	é	um	estatuto	judaico	muito	bem	

entendido	 pelos	 crentes	 em	 Jesus	 e	 tal	 entendimento	 é	

muito	 bom.	 Mas,	 se	 analisarmos	 bem	 o	 mandamento	

(Mitzvá)	 do	 shabat,	 veremos	 que	 o	 Shabat	 nos	 foi	 dado	

anteriormente	à	Lei,	durante	o	perıódo	da	Lei,	após	a	Lei	
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(Isaias	 56	 é	 um	 bom	 exemplo	 dos	 estrangeiros	 entre	 os	

judeus	guardando	o	shabat	e	recebendo	bênçãos)	e,	mais	

importante	 ainda,	 no	 Novo	 Testamento,	 onde	 há	 mais	

citações	sobre	o	shabat	do	que	o	Antigo;	o	que	nos	prova	a	

con�irmação	 do	 propósito	 de	 D'us	 para	 que	 todos	 nós	

cresçamos	em	fé	e	em	verdade,	profetizando	juntos	Os	dias	

vindouros(Acharit	 Haamim),	 quando	 todos	 os	 eleitos	

estaremos	na	presença	do	Senhor.	

Eu	poderia	dizer	que	pelo	fato	de	Jesus	ter	ressuscitado	no	

domingo,	 no	 primeiro	 dia	 da	 semana,	 não	 é	 argumento	

válido	para	anular	mais	de	centenas	de	citações	que	a	bıb́lia	

menciona	sobre	o	shabat.	Yeshua	não	poderia	ressuscitar,	

como	judeu,	num	dia	sábado,	de	descanso	absoluto	para	os	

judeus.	 Ninguém	 saı́a	 de	 suas	 casas.	 Assim,	 Yeshua	 foi	

obediente	até	nisso,	quando	ressurgiu	no	primeiro	dia	da	

semana.	Seria	muito	estranho	um	�ilho	tão	obediente,	com	a	

mesma	 natureza	 divina,	 mudar	 um	 mandamento	 ou	

qualquer	outro	ordenado	por	Seu	Pai.	Não	seria?	

Que	 cada	 um	de	 nós	 crentes	 em	 Jesus,	 possamos	 ter	 um	

entendimento	mais	pleno	e	completo	do	dia	do	Senhor,	não	

com	 legalismos,	 proibições	 ou	 por	 tradições,	 mas	 por	

revelação.	Quem	não	tem	a	revelação	do	shabat,	não	merece	

as	bênçãos	do	shabat,	dizem	os	sábios	estudiosos	da	bıb́lia.	

Que	 cada	um	possa	 receber	 com	amor	 este	 ensinamento	

bıb́lico	que	foi	tirado	do	nosso	meio	por	decreto,	mas	que	ele	

volte	rápido,	mas	não	por	meio	de	outro	decreto	humano,	

mas	sim,	como	revelação	e	amor	do	que	ele	representa:	a	



155

história	 passada,	 presente	 e	 futura	 da	 redenção	 total	 do	

homem	e	a	chegada	de	Cristo	e	do	Reino	de	D'us.	E� 	disso	

tudo	que	fala	o	Shabat.	

Festa	das	Luzes	(Dedicação,	Luzes)	–	Hanucá		

Uma	 das	 festas	 da	 tradição	 judaica	 chama-se	 Hanucá	

(Luzes),	celebramos	pelo	seu	caráter	histórico,	Espiritual	e	

Profético,	irei	abordar	os	três.	

O	Caráter	histórico	nos	conta	que	a	cidade	de	Jerusalém	foi	

tomada	 pelo	 exercito	 grego	 de	 Antı́oco	 Epifanes,	 logo	

impondo	por	três	anos	e	meio	suas	proibições	das	praticas	

do	 Judaı́smo	 da	 E� poca,	 como:	 Ofertas	 de	 Sacrifı́cios,	

Circuncisão,	Celebrações	das	Festas	Bıb́licas,	a	guarda	do	

shabbat,	 Batismo,	 e	 a	 Alimentação	 Kasher	 (Permitida	 ao	

Povo	Judeu)	etc.,	e	se	 inicia	uma	de	série	profanações	no	

Templo	 de	 Jerusalém,	 sujando	 com	 sangue	 de	 porco	 ao	

templo,	tirando	os	utensıĺios	e	colocando	uma	estatua	de	

seu	deus	grego	zeus.	 (Segundo	Flávio	 Josefo,	em	História	

dos	 Hebreus,	 Pgs	 545	 e	 546).	 Neste	 perıódo	 levantasse	

Matatias	Macabeu	(Martelo)	o	sacerdote,	e	se	opõe	contra	o	

domı́nio	 pagão,	 logo	 após	 sua	 morte,	 seu	 �ilho	 Judas	

Macabeu	da	 continuidade	 a	 guerra,	 logo	 eles	 conseguem	

vencer	o	inimigo,	e	a	história	nos	conta	que	os	sacerdotes	

foram	 reconsagrar	 o	 Templo,	 e	 acharam	 uma	 botija	 de	

azeite	com	selo	sacerdotal	que	não	fora	profanado,	então	

acendem	a	menorá	e	o	azeite	que	duraria	um	dia,	e	por	um	
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milagre	 �ica	 acesso	 durante	 oito	 dias,	 o	 su�iciente	 para	

produzir	mais	azeite.	(Segundo	o	Talmude	Shabat	21b),	essa	

é	 a	 razão	 dos	 oito	 dias	 de	 festa,	 acender	 as	 velas	 numa	

menorá	especial	de	nove	braços	chamada	hanukiá.

Sabermos	 que	 Jesus	 como	 um	 bom	 Judeu	 celebrou	 essa	

festa,	veja:	E	em	Jerusalém	havia	a	festa	da	dedicação,	e	era	

inverno.	E	Jesus	andava	passeando	no	templo,	no	alpendre	de	

Salomão.	Rodearam-no,	pois,	os	 judeus,	e	disseram-lhe:	Até	

quando	terás	a	nossa	alma	suspensa?	Se	tu	és	o	Cristo,	dize-

no-lo	abertamente.	Respondeu-lhes	Jesus:	Já	vo-lo	tenho	dito,	

e	não	o	credes.	As	obras	que	eu	faço,	em	nome	de	meu	Pai,	

essas	testi�icam	de	mim.	Mas	vós	não	credes	porque	não	sois	

das	 minhas	 ovelhas,	 como	 já	 vo-lo	 tenho	 dito.	 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	da	minha	mão.	Meu	Pai,	que	mas	deu,	

é	maior	do	que	todos;	e	ninguém	pode	arrebatá-las	da	mão	de	

meu	Pai.	João	10:22-29.	Então	podemos	dizer	que	todas	as	

festas	 direta	 ou	 indiretamente	 são	 sombras	 do	 Messias,	

Colossenses	 2:16-17:	 Portanto,	 ninguém	 vos	 julgue	 pelo	

comer,	ou	pelo	beber,	ou	por	causa	dos	dias	de	festa,	ou	da	lua	

nova,	ou	dos	 sábados,	Que	 são	 sombras	das	 coisas	 futuras,	

mas	o	corpo	é	de	Cristo.	Aqui	o	contexto	de	Colossenses,	o	

Apostolo	 Paulo	 não	 está	 depreciando	 as	 festas,	 mas	

mostrando	 que	 se	 alguém	 celebra	 e	 principalmente	 vê	 o	

Messias	nelas,	não	deve	se	importar	com	o	julgamento	dos	
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outros.	Então	saiba	que	Jesus	é	Nossa	Luz,	Apenas	Ele	pode	

Fazer	Verdadeiramente	nós	que	também	somos	o	templo	de	

D-us	ser	reconsagrados,	e	dedicados	novamente	a	D-us,	pois	

muitas	vezes	não	percebemos,	mas	o	mundo	é	enganoso	e	

devemos	 fazer	uma	analise	de	nossas	vidas	para	que	ele	

possa	passar	seu	sangue	carmesim	em	Nossas	vidas	e	nos	

tornar	 sempre	 santos	 para	 D-us.	 Deste	 modo	 não	 vejo	

problema	nenhum	de	um	Cristão	assim	com	eu	celebra-la	

uma	vez	que	a	Igreja	foi	enxertada	em	Israel	e	se	alimenta	da	

Mesma	Seiva	(Princıṕ ios	e	Mandamentos),	Romanos	11:17-

18:	 E	 se	 alguns	 dos	 ramos	 foram	 quebrados,	 e	 tu,	 sendo	

zambujeiro,	 foste	 enxertado	 em	 lugar	 deles,	 e	 feito	

participante	 da	 raiz	 e	 da	 seiva	 da	 oliveira,	 Não	 te	 glories	

contra	os	ramos;	e,	se	contra	eles	te	gloriares,	não	és	tu	que	

sustentas	a	raiz,	mas	a	raiz	a	ti.	Deste	modo	rompamos	com	

toda	 teologia	 da	 Substituição	 criada	 por	 Roma,	 e	 que	 os	

Reformadores	herdaram,	ou	seja,	somos	frutos	da	reforma,	

mas	agora	é	tempo	de	Restauração	e	a	Igreja	de	Cristo	deve	

tomar	posse	de	tudo	àquilo	que	lhe	foi	negada	durante	o	4º	

século.	Assim	seja	luz,	que	nossas	vidas	possam	através	de	

pequenos	atos	mostrarem	que	verdadeiramente	somos	de	

Cristo	Jesus.	Por	 isso	Boas	Obras	SEMPRE.	Mas	que	tipo?	

Ajude	os	pobres,	as	Viúvas,	os	Idosos,	e	lembre	e	guarde	os	

Princıṕios	e	Mandamentos	do	Senhor.

No	sentido	profético	vemos	uma	relação	muito	forte	com	

aquilo	que	Daniel	falou	e	Jesus	também	veja:	

Daniel	11:28-31:	Então	tornará	para	a	sua	terra	com	muitos	
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bens,	e	o	seu	coração	será	contra	a	santa	aliança;	e	fará	o	que	

lhe	 aprouver,	 e	 tornará	 para	 a	 sua	 terra.	 No	 tempo	

determinado	tornará	a	vir	em	direção	do	sul;	mas	não	será	na	

última	 vez	 como	 foi	 na	 primeira.	 Porque	 virão	 contra	 ele	

navios	de	Quitim,	que	 lhe	causarão	tristeza;	e	voltará,	e	 se	

indignará	contra	a	santa	aliança,	e	fará	o	que	lhe	aprouver;	

voltará	 e	 atenderá	 aos	 que	 tiverem	 abandonado	 a	 santa	

aliança.	E	braços	serão	colocados	sobre	ele,	que	profanarão	o	

santuário	 e	 a	 fortaleza,	 e	 tirarão	 o	 sacri�ício	 contínuo,	

estabelecendo	abominação	desoladora.

Mateus	24:15	 :	Quando,	pois,	 virdes	que	a	abominação	da	

desolação,	de	que	falou	o	profeta	Daniel,	está	no	lugar	santo;	

quem	 lê,	 atenda;	 Percebemos	 que	 muitas	 profecias	 têm	

duplo	acontecimento,	um	momentâneo	e	um	futuro,	é	como	

se	um	acontecimento	momentâneo	fosse	um	exemplo	para	

algo	que	vai	acontecer	num	tempo	futuro,	assim	vejo	nesta	

profecia	 de	 Daniel	 que	 se	 cumpriu	 com	 as	 abominações	

praticadas	por	Antıóco	General	Grego	e	 como	acontecera	

em	breve	quando	o	templo	de	Jerusalém	for	reconstruıd́o,	

haverá	 uma	 nova	 profanação	 agora	 realizada	 pelo	

antimessias	(anticristo),	que	irá	proibir	toda	pratica	judaica	

e	 instalar	 uma	 apostasia	 que	 será	 combatida	 em	 minha	

opinião	 pela	 segunda	 vinda	 do	Messias.	 Assim	 �iquemos	

vigilantes,	 as	 praticas	 contra	 as	 leis	 de	 D-us	 e	 seus	

mandamentos	 estão	 contidas	 em	 todos	 os	 segmentos	 da	

sociedade,	 nas	 escolas,	 universidade,	 �iloso�ias,	 polıt́icas,	

Jornais,	 �ilmes	e	 internet,	preparando	o	cenário	profético	
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para	a	manifestação	do	anticristo,	aquele	que	se	opõem	a	

vontade	de	D-us	registrada	nas	Escrituras.

Você	Sabia?

Que	ao	acender	as	velas,	deve	recitar	as	seguintes	bênçãos:	

1º	Bendito	seja	Tu,	Senhor,	Nosso	D-us,	Rei	do	universo,	que	

nos	 santi�icaste	 com	 tuas	 ordens	 e	 nos	 comandaste	 que	

acendêssemos	 as	 velas	 de	 Hanucá.	 2º	 Bendito	 sejas	 Tu,	

Senhor,	Nosso	D-us	Rei	do	universo	que	realizou	milagres	

para	nossos	pais,	em	seus	dias.	3º	Bendito	sejas	Tu,	Senhor,	

Nosso	D-us	Rei	do	Universo	que	nos	manteve	em	vida,	nos	

sustentou,	e	nos	permitiu	alcançar	os	dias	de	hoje.	Nós	que	

cremos	 em	 Jesus,	 acrescentamos:	 EM	 NOME	 DE	 JESUS,	

Amém.	A	Menorá	é	acesa	olhando	de	frente	da	DIREITA	para	

a	 ESQUERDA,	 e	 aproveitamos	 a	 ocasião	 para	 ajudarmos	

�inanceiramente	pessoas	necessitadas.

.
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13.	O	CASAMENTO	BÍBLICO	

E� 	 importante	 entendermos	 que	 o	 casamento	 é	 uma	

ordenança	de	Deus,	e,	Ele	cobra	isso	do	homem	que	foi	feito	

à	 Sua	 imagem	 e	 semelhança.	 A	 Bıb́lia	 nos	 ensina	 que	 a	

instituição	familiar	é	um	projeto	de	Deus	(Gn	2:18;	21-25	

“Disse	mais	o	SENHOR	Deus:	Não	é	bom	que	o	homem	esteja	

só;	far-lhe-ei	uma	auxiliadora	que	lhe	seja	idônea...	Então,	o	

SENHOR	Deus	fez	cair	pesado	sono	sobre	o	homem,	e	este	

adormeceu;	tomou	uma	das	suas	costelas	e	fechou	o	lugar	

com	 carne.	 E	 a	 costela	 que	 o	 SENHOR	 Deus	 tomara	 ao	

homem,	transformou-a	numa	mulher	e	lha	trouxe.	E	disse	o	

homem:	Esta,	a�inal,	é	osso	dos	meus	ossos	e	carne	da	minha	

carne;	chamar-se-á	varoa,	porquanto	do	varão	foi	tomada.	

Por	isso,	deixa	o	homem	pai	e	mãe	e	se	une	à	sua	mulher,	

tornando-se	os	dois	uma	só	carne.	Ora,	um	e	outro,	o	homem	

e	sua	mulher,	estavam	nus	e	não	se	envergonhavam”).	Com	O	

Casamento	o	Homem	e	a	Mulher	Restauram	o	Plano	inicial	

de	D'us	no	E� den,	de	modo	que	casal	retorna	as	bênçãos	do	

E� den,	onde	podem	desfrutar	de	um	proposito	restaurador	

de	 D'us.	 Ele	 O	 Senhor	 trabalhar	 com	 as	 Famıĺias,	 e	 é	 na	

Famıĺia	que	se	cumprem	os	propósitos	de	D'us.

O	 casamento	passou	por	 algumas	 alterações	no	decorrer	

dos	 tempos,	 muita	 coisa	 mudou.	 Coisas	 como	 valores	

morais, 	 princı́pios	 e	 deveres, 	 que	 são	 os	 papeis	

desempenhados	pela	famıĺia,	inclusive	a	própria	cerimônia	

do	 casamento	 em	 si,	 mudou.	 Hoje	 as	 igrejas	 evangélicas	
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adotaram	 o	modelo	 instituıd́o	 por	 Roma	 e	 adotado	 pela	

igreja	católica.	Onde	o	noivo	entra	primeiro	e	espera	a	noiva	

no	altar.

Casamento	Bíblico

Assim	diz	o	Senhor:	Neste	 lugar	de	que	vós	dizeis	que	está	

desolado,	e	sem	homem,	sem	animal	nas	cidades	de	Judá,	e	nas	

ruas	 de	 Jerusalém,	 que	 estão	 assoladas,	 sem	 homem,	 sem	

morador,	sem	animal,	ainda	se	ouvirá:	A	voz	de	gozo,	e	a	voz	

de	alegria,	a	voz	do	esposo	e	a	voz	da	esposa,	e	a	voz	dos	que	

dizem:	 Louvai	 ao	 Senhor	 dos	 Exércitos,	 porque	 bom	 é	 o	

Senhor,	porque	a	sua	benignidade	dura	para	sempre;	dos	que	

trazem	ofertas	de	ação	de	graças	à	casa	do	Senhor;	pois	farei	

voltar	os	cativos	da	 terra	como	ao	princípio,	diz	o	Senhor.	

Jeremias	33:10,11	

Algumas	Etapas	do	Casamento	Bıb́lico:

Shiduchin

E� 	o	primeiro	passo	no	processo	do	casamento	e	refere-se	

aos	arranjos	preliminares	legais.

E	era	Abraão	 já	 velho	 e	adiantado	em	 idade,	 e	 o	 SENHOR	

havia	abençoado	a	Abraão	em	tudo.	E	disse	Abraão	ao	seu	

servo,	o	mais	velho	da	casa,	que	tinha	o	governo	sobre	tudo	o	

que	possuía:	Põe	agora	a	tua	mão	debaixo	da	minha	coxa,

Para	que	eu	te	faça	jurar	pelo	Senhor	Deus	dos	céus	e	Deus	da	



162

terra,	que	não	tomarás	para	meu	�ilho	mulher	das	�ilhas	dos	

cananeus,	no	meio	dos	quais	eu	habito.	Mas	que	irás	à	minha	

terra	e	à	minha	parentela,	e	dali	tomarás	mulher	para	meu	

�ilho	Isaque.		Gênesis	24:1-4

No	Novo	Testamento

Yeshua	vem	buscar	uma	noiva

Quisera	 eu	 me	 suportásseis	 um	 pouco	 na	 minha	 loucura!	

Suportai-me,	porém,	ainda.	Porque	estou	zeloso	de	vós	com	

zelo	 de	 Deus;	 porque	 vos	 tenho	 preparado	 para	 vos	

apresentar	como	uma	virgem	pura	a	um	marido,	a	saber,	a	

Cristo.	

2	Corintios	11:1,2.

Eyrusin(Noivado)

Signi�ica	 “desposar”	 ou	 “noivado”	 onde	 é	 separada	 uma	

pessoa	para	a	aliança	do	casamento.

O	qual	é	como	um	noivo	que	sai	do	seu	tálamo,	e	se	alegra	como	

um	herói,	a	correr	o	seu	caminho.	Salmos	19:5

Yeshua	Noiva	com	sua	igreja	na	Páscoa	e	institui	a	santa	ceia,	

morre	por	sua	noiva,	e	após	ressuscitar	anuncia	que	voltaria	

para	buscá-la.

E,	tomando	o	cálice,	e	dando	graças,	deu-lho,	dizendo:	Bebei	

dele	 todos;	 Porque	 isto	 é	 o	meu	 sangue,	 o	 sangue	do	novo	

testamento,	que	é	derramado	por	muitos,	para	remissão	dos	

pecados.	E	digo-vos	que,	desde	agora,	não	beberei	deste	fruto	

da	vide,	até	aquele	dia	em	que	o	beba	novo	convosco	no	reino	
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de	meu	Pai.	

Mateus	26:27-29

Nissuin(Casamento)

Signi�ica	“Carregar”	era	a	consumação	do	casamento	com	

o	retorno	no	noivo	para	buscar	a	sua	noiva.

E	o	servo	contou	a	Isaque	todas	as	coisas	que	�izera.	E	Isaque	

trouxe-a	para	a	tenda	de	sua	mãe	Sara,	e	tomou	a	Rebeca,	e	

foi-lhe	 por	 mulher,	 e	 amou-a.	 Assim	 Isaque	 foi	 consolado	

depois	da	morte	de	sua	mãe.	Gênesis	24:66,67	

No	Arrebatamento,	em	seu	retorno,	Yeshua	casa-se	com	a	sua	

Igreja(Noiva)

Porque	o	mesmo	Senhor	descerá	do	céu	com	alarido,	e	com	

voz	de	arcanjo,	e	com	a	trombeta	de	Deus;	e	os	que	morreram	

e m 	 C r i s t o 	 r e s s u s c i t a r ã o 	 p r i m e i r o .

Depois	 nós,	 os	 que	 �icarmos	 vivos,	 seremos	 arrebatados	

juntamente	com	eles	nas	nuvens,	a	encontrar	o	Senhor	nos	

ares , 	 e 	 as s im	 es taremos 	 sempre 	 com	 o 	 Senhor.

Portanto,	consolai-vos	uns	aos	outros	com	estas	palavras.	

1	Tessalonicenses	4:16-18	

O	QUE	DEUS	CONSIDERA	COMO	CASAMENTO	BÍBLICO.

1-	Deus	apenas	enxerga	como	casamento	quando	o	casal	é	

casado	legalmente	pelas	leis	civis	do	paıś.	

2-	Um	casal	é	casado	aos	olhos	de	Deus	quando	eles	tiverem	
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algum	tipo	de	cerimônia	religiosa	de	casamento,	efetuado	

por	um	sacerdote	ordenado	e	autorizado	para	isso,	inclusive	

pelas	leis	civis.	

3-	 Deus	 considera	 um	 casal	 como	 casado,	 quando	 há	 a	

consumação	da	relação	sexual	após	a	 celebração	 legal	da	

cerimônia.	

4-	 O	 casamento	 bıb́lico	 deve	 ser	 o	 chamado	 “casamento	

civil-religioso”.	Onde	os	noivos	dão	entrada	no	cartório	de	

registros	civis	e	pedem	a	certidão	de	habilitação	do	cartório	

para	ser	celebrado	na	igreja	por	um	sacerdote.	O	cartório	

deve	 liberar	 uma	 certidão	 chamada	 de	 “certidão	 de	

habilitação”	que	deve	�icar	em	posse	da	igreja	e	arquivada	

como	documento	legal	de	prova	do	casamento,	e,	a	 igreja	

deve	passar	os	dados	da	certidão	para	um	livro	chamado	de	

“termo	 de	 casamento	 religioso”	 que	 contém	 duas	 vias	

iguais.	 Uma	 é	 destacável	 e	 após	 ser	 assinada	 no	 ato	 da	

cerimônia	 pelos:	 sacerdote	 celebrante,	 os	 noivos	 e	 as	

testemunhas,	 devem	 ser	 levada	 ao	 cartório	 onde	 se	 deu	

entrada,	para	ser	legitimada	e	substituıd́a	pela	certidão	de	

casamento.		E� 	bom	lembrar	que	os	noivos	têm	até	trinta	dias	

(30)	após	a	data	da	celebração	religiosa	para	apresentar	ao	

cartório	o	termo	de	casamento	religioso,	após	esta	data,	o	

casamento	religioso	será	anulado	senão	for	apresentado	o	

termo	de	casamento	religioso.

5-	O	casamento	que	não	for	antes	registrado,	reconhecido	e	

liberado	 pelo	 juiz	 de	 direito	 para	 ser	 celebrado	 por	 um	

sacerdote,	 não	 será	 considerado	 um	 casamento	 bı́blico.	
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Porque	Deus	respalda	as	leis	de	uma	nação.	Só	a	cerimônia	

religiosa,	sem	o	reconhecimento	civil	não	tem	validade	para	

Deus.	Portanto,	em	nosso	ministério	não	celebraremos.

6-	Quando	estes	princıṕios	são	respeitados	pelo	marido	e	

esposa	em	boa	harmonia	como	crentes	nascidos	de	novo,	

tem-se	um	casamento	bıb́lico.	

7-	O	conceito	bıb́lico	de	casamento	é	o	de	unidade	entre	dois	

indivıd́uos,	essa	unidade	é	uma	representação	da	unidade	

do 	 re l a c ionamento 	 de 	 C r i s to 	 com 	 Sua 	 i g re j a .

TENDA	(SUKÁ=	Hebraico).

	Os	noivos	devem	se	casar	em	baixo	de	uma	tenda,	que	pode	

ser	armada	dentro	da	 igreja	e	enfeitada	com	as	 cores	da	

ornamentação.	 De	 preferência	 com	 duas	 cores	 apenas.

A	origem	da	Suká:	Este	era	um	costume	nos	tempos	antigos.	

Plantava-se	um	pinheiro	quando	nascia	uma	menina,	e	um	

cedro	quando	nascia	um	menino.	Quando	eles	se	casavam,	

fazia-se	 a	 suká	 (uma	 espécie	 de	 tenda	 de	 ramos)	

entrelaçando	os	galhos	dessas	duas	árvores.	Era	sıḿbolo	de	

dois	 seres	 que	 cresceram	 separadamente,	 e,	 pelo	

casamento,	unem-se	num	só.	

O	USO	DO	VÉU	PELA	NOIVA.

	A	noiva	pode	usar	um	véu	durante	a	cerimônia.	A	tradição	

tem	origem	na	história	de	Rebeca	que	se	cobriu	com	um	véu,	
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quando	 viu	 e	 aproximou-se	 do	 futuro	 marido,	 Isaac.	

(Gênesis	24:65)

A	CERIMÔNIA	RELIGIOSA.

1-	 PALAVRA	 DO	 SACERDOTE	 DE	 BOAS	 VINDAS	 AOS	

CONVIDADOS.

O	Sacerdote	deve	saudar	a	 igreja	e	desejar	boas	vindas	a	

todos	 os	 presentes.	 Dizer	 que	 estão	 ali	 não	 apenas	 para	

assistirem	 a	 uma	 cerimônia	 de	 casamento,	 mas	 para	

abençoarem	aos	noivos	(deve	falar	os	nomes).

ENTRADA	DOS	PAIS	E	PADRINOS	(MU� SICA	DE	FUNDO).

Os	 pais	 e	 padrinhos	 devem	 entrar	 primeiro,	 trazendo	 os	

elementos	 simbólicos	 em	vasilhas	 especi�icas	preparadas	

para	este	�im.	Devem	ir	até	o	altar	e	entregar	ao	sacerdote	

que	 já	estará	no	altar	para	cumprimentá-los	e	receber	os	

elementos	e	levá-los	a	mesa	que	estará	preparada	para	isso.	

Assim	que	o	sacerdote	pegar	cada	elemento	em	suas	mãos,	

deve	falar	sobre	o	signi�icado	de	cada	um.

O	SIGNIFICADO	DO	PÃO:	(Trazido	pelos	pais	do	noivo).

1-	 O	 pão	 e	 o	 vinho,	 sobretudo	 na	 antiguidade,	 foram	 a	

comida	 e	 bebida	 mais	 comum	 para	 muitos	 povos.	 Jesus	

Cristo	ao	instituir	a	Santa	Ceia	se	serviu	dos	alimentos	mais	

comuns	para	 simbolizar	 sua	presença	 constante	 entre	 as	

pessoas	e	em	especial	em	um	lar.
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2-	A	 instituição	da	Santa	Ceia	 foi	 feita	por	 Jesus,	quando	

ofereceu	 o	 pão	 e	 o	 vinho	 aos	 seus	 discı́pulos	 dizendo:	

"Tomai	e	comei,	isto	é	o	meu	corpo...	Isto	é	o	meu	sangue...".

O	pão	e	o	vinho	são	mais	que	um	sıḿbolo.	E� 	a	presença	real	e	

verdadeira	de	Cristo	junto	ao	seu	povo,	para	perdão	vida	e	

salvação.	Sendo	assim,	ele	representa	a	presença	constante	

de	Jesus	nesta	nova	famıĺia	que	está	sendo	formada.	

Simbolicamente	ao	oferecer	o	pão,	os	pais	estão	entregando	

como	 herança	 eterna,	 aos	 noivos,	 a	 presença	 de	 Jesus	

sempre	em	seu	novo	lar.	

Na	 santa	 ceia,	 Jesus	 ensinou	 que	 os	 seus	 discı́pulos	

estivessem	em	comunhão	constante,	e	em	estreita	amizade	

com	Ele	e	com	o	Pai.	Portanto	esse	ato	celebrava	o	inicio	de	

uma	Nova	Aliança	entre	o	homem	e	Deus.	

No	casamento	o	pão	também	representa	o	estabelecimento	

de	uma	nova	aliança	entre	as	duas	famıĺias	(a	do	noivo	e	a	da	

noiva),	 que	 estão	 sendo	unidas	pelo	 casamento	dos	 seus	

�ilhos	e	a	aliança	entre	os	noivos	e	Deus.	

O	 SIGNIFICADO	 DO	 VINHO:	 (Trazido	 pelos	 pais	 da	

noiva).	

1-	 O	 vinho	 é	 uma	 simbologia	 de	 liberdade,	 alegria	 e	

redenção	 mencionadas	 na	 Torá	 (livro	 que	 contém	 o	

Pentateuco,	que	é	composto	pelos	cinco	primeiros	livros	da	

Bıb́lia.	Entre	os	judeus	é	chamado	de	“Torá”,	uma	palavra	da	

lıńgua	 hebraica	 que	 signi�ica	 ensinamento,	 instrução,	 ou	
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especialmente	Lei).	

2-	 O	 vinho	 dentro	 do	 casamento	 signi�ica	 regeneração,	

perdão	 e	 restauração	 da	 famıĺia,	 caso	 algo	 desagradável	

venha	atingi-la.	Ele	representa	o	amor	e	o	perdão	de	Deus	

através	do	sacrifıć io	de	Cristo	dentro	do	casamento.

O	SIGNIFICADO	DO	AZEITE:	(Trazido	por	um	casal	de	

padrinhos).	

1-	O	Azeite	é	um	sıḿbolo	de	força	espiritual	e	luz	(provável	

analogia	pelo	 fator	combustıv́el	do	azeite	nas	 lâmpadas	e	

por	 ser	 uma	 das	 mais	 importantes	 fontes	 nutritivas	 do	

passado).

2-	Na	Bıb́lia,	o	azeite	é	utilizado	como	o	sıḿbolo	da	presença	

de	Deus	e	do	Espıŕito	Santo.

3-	No	casamento	é	um	sıḿbolo	de	santidade	e	pureza	entre	o	

casal.	 "Então	Moisés	 tomou	 o	 azeite	 da	 unção,	 e	 ungiu	 o	

tabernáculo,	e	tudo	o	que	havia	nele,	e	o	santi�icou;"	Levıt́ico	

8:10.	Um	lar	cristão	deve	ser	santo.

O	 SIGNIFICADO	 DO	 LEITE:	 (Trazido	 por	 um	 casal	 de	

padrinhos).

1-	O	leite	é	um	alimento	que	aparece	simultaneamente	ao	

nascimento	de	cada	mamıf́ero	incluindo	o	homem.	Em	cada	

fase	 da	 vida	 o	 leite	 é	 essencial,	 porque	 ele	 possui	

propriedades	 únicas	 e	 naturais,	 importantı́ssimas	 para	
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atender	às	necessidades	especı�́icas	do	organismo	humano.

2-	Biblicamente	conclui-se	que	o	leite,	desde	os	primórdios,	

representa	bem	mais	que	um	alimento,	sendo	o	primeiro	

contato	do	ser	humano	com	o	mundo	e	uma	das	principais	

fontes	de	alimentação	para	o	seu	desenvolvimento.	

3-	Neste	momento	da	vida	dos	noivos,	o	 leite	 representa	

esse	 começo	 de	 vida	 nova	 a	 dois.	 Onde	 ambos	 estarão	

iniciando	em	um	novo	mundo	(o	casamento),	mas,	assim	

como	 as	 novas	 crias	 crescem	 e	 se	 fortalecem	 sendo	

alimentados	 pelo	 leite	 materno,	 o	 casal	 crescerá	 e	 se	

fortalecerá	 como	 famıĺia,	 criando	 seus	 �ilhos	 com	 saúde,	

beleza	e	vigor.

O	 SIGNIFICADO	 DO	 MEL:	 (Trazido	 por	 um	 casal	 de	

padrinhos).

1-	O	mel	é	um	sıḿbolo	de	coisas	doces	e	agradáveis	na	vida.	

E� 	o	contrário	do	amargor,	do	dissabor	que	muitas	vezes	tem	

sido	experimentado	pelo	ser	humano.	Portanto	o	mel	tem	

esse	 ato	 profético	 de	 representar	 apenas	 os	 momentos	

prazerosos	na	vida	da	famıĺia.

2-	O	mel	representa	mais	do	que	doçura	por	si	só.	E� 	um	dos	

atributos	da	terra	de	Israel	que	é	descrita	na	Bıb́lia	como:	“a	

terra	do	 leite	e	mel”.	Deste	modo,	o	mel	na	mesa	de	uma	

famıĺia	cristã,	é	uma	simbologia	do	amor	e	suprimento	de	
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Deus.

3-	O	signi�icado	do	mel	neste	momento	da	vida	dos	noivos	é	

o	simbolismo	de	um	"novo	tempo	doce".	Doce	signi�ica	bom,	

precioso,	agradável,	satisfatório,	sereno,	seguro	e	que	traga	

coisas	prazerosas	para	o	casal.	

O	 SIGNIFICADO	 DO	 SAL:	 (Trazido	 por	 um	 casal	 de	

padrinhos).

	

ATENÇA�O:	O	signi�icado	do	sal	só	deve	ser	dito	depois	dos	

votos	dos	noivos,	na	hora	do	pacto	do	sal.	

1-	 O	 sal	 está	 presente	 em	 rituais	 religiosos	 de	 diversas	

épocas	 e	 civilizações.	 Foi	 usado	 por	 gregos,	 romanos,	

asiáticos	 e	 árabes.	 Nas	 crenças	 populares,	 ele	 é	 um	

ingrediente	 obrigatório	 para	 afastar	 energias	 negativas	 e	

mau-olhado.	Em	várias	culturas,	acredita-se	que	o	sal	tem	o	

poder	de	afastar	espıŕitos	malignos	e	as	energias	negativas.	

Por	 essa	 razão,	 era	 oferecido	 aos	 deuses	 para	 afastar	 os	

demônios	e	muitos	sacerdotes	utilizavam-no	nos	rituais	e	

nas	cerimônias	religiosas.	Entre	os	gregos,	hebreus	e	árabes	

o	 sal	 é	 sıḿbolo	 da	 amizade	 e	 da	 hospitalidade	 porque	 é	

compartilhado	 e	 da	 palavra	 dada	 porque	 o	 sabor	 é	

indestrutıv́el.

2-	O	sal	como	sıḿbolo	de	incorruptibilidade,	a	aliança	de	sal	

descrita	 na	 bı́blia,	 designa	 uma	 aliança	 entre	 Deus	 e	 o	
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homem	que	não	pode	se	romper	ou	corromper	(Lev	2:13).

3-	Simbolicamente	na	Bıb́ lia,	quando	diz	que	o	sal	é	bom,	o	

contexto	 refere–se	 às	 qualidades	 boas	 do	 sal	 que	 é	 de:	

conservação,	temperar,	dar	sabor,	sarar	feridas,	impedir	de	

putri�icar.	Também	representa	comunhão	amigável	e	boa	

hospitalidade,	limpeza	e	fertilidade.	

4-	A	aliança	que	Deus	lembra	em	Levıt́ico	2:13,	é	àquela	que	

foi	 con�irmada	 com	 sal	 com	 os	 sacerdotes	 em	 Números	

25.12,	 13.	 Quando	 o	 povo	 dava	 as	 ofertas	 e,	 quando	 os	

sacerdotes	 receberam	 tais	 ofertas,	 o	 sal	 junto	 às	 ofertas	

signi�icava	que	Deus	lembrava	a	Sua	aliança	do	sacerdócio	

perpétuo.	Também	lembrava	os	sacerdotes	da	benignidade	

de	Deus	de	estabelecer	tal	aliança	de	paz	com	eles.	O	sal	no	

casamento	representa	a	aliança	de	Deus	com	o	sacerdócio	

da	famıĺia.	Onde	o	marido	é	o	sacerdote	do	lar.

5-	A	Bıb́lia	exorta-nos	a	ter	sal	nas	palavras	(Colossenses.	

4.6)	ou	nas	nossas	vidas	(Marcos	9.49,50).	O	ensino	é	para	

nos	 restringirmos	 àquilo	 que	 preserva	 boas	 maneiras,	

morais	 e	 virtudes	 na	 sociedade	 e	 nos	 relacionamentos.	

Devemos	 ter	 sempre	 boas	 palavras	 para	 dizer	 ao	 nosso	

cônjuge,	aos	nossos	�ilhos.

6-	Devemos	 ser	 vigilantes	para	não	deixar	 as	 in�luências	

externas	extrair	de	nós	essas	belas	qualidades	virtuosas	de	

sermos	bons	cristãos.	O	casal	deve	ter	sempre	“sal”	em	seu	

relacionamento	 conjugal	 e	 nunca	 perder	 o	 sabor	 um	 do	

outro.

7-	O	sal	também	signi�ica	unidade	entre	o	casal.	Agora	eles	
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são	uma	 só	 carne.	Um	pertence	 ao	outro.	 Signi�ica	que	o	

corpo	do	homem	pertence	 à	mulher	e	o	corpo	da	mulher	

pertence	ao	homem	e	que	não	podem	negar-	se	um	ao	outro,	

salvo	por	consentimento	mútuo.

O	SIGNIFICADO	DA	MENORA	(CANDELABRO):	(Trazida	

pela	dama	ou	casal).

1-	 Não	 só	 para	 os	 Judeus	 como	 para	 algumas	 religiões	

cristãs.	Cada	vela	da	menorá	simboliza	um	dos	espıŕ itos	de	

Deus	descritos	em	Isaıás	11.2,3	os	quais	são:	o	espıŕito	de	

sabedoria,	de	entendimento,	de	conselho,	de	fortaleza,	de	

conhecimento,	de	temor	ao	Senhor	e	de	prazer	no	Senhor.	

2-	Tanto	no	Judaıśmo	quanto	no	Cristianismo,	o	número	sete	

representa	a	perfeição	de	Deus.	

3-	A	 luz	da	 “Menorá”	 representa	o	Espıŕito	Santo	e	a	 sua	

unção	de	consolador.	(João	16:	7)	e	a	presença	constante	da	

glória	de	Deus	(no	hebraico	Shekinah)	na	casa.

4-	“Yeshua”	(Jesus)	é	o	candeeiro,	pois	Ele	é	a	luz	do	mundo.	

E	 o	 número	 sete	 indica	 a	 perfeição	 do	 seu	 ofı́cio	 de	

iluminador	 do	mundo.	 (João	 1:	 9)	 “A	 luz	 verdadeira	 que	

ilumina	a	todos	os	homens,	estava	vindo	ao	mundo.”

5-	Na	famıĺia	não	podem	faltar	a	presença	dos	sete	espıŕitos	

de	Deus;	a	presença	do	Espıŕito	Santo	e	a	luz	da	presença	de	

Jesus.	

O	 SIGNIFICADO	DO	TRIGO:	 (Trazido	 por	 um	 casal	 de	
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padrinhos).

1-	 Na	 bı́blia	 o	 trigo	 é	 sı́mbolo	 da	 prosperidade,	 da	

abundância,	da	fertilidade	e	da	riqueza.

2-	O	trigo	também	indica	sucesso	no	trabalho	e	conquistas	

na	vida;	representa	autoridade	e	governo;	colheita	farta.

3-	 A	 famıĺia	 foi	 instituıd́a	 por	 Deus	 para	 abençoar	 e	 ser	

abençoada	na	terra	(Gn	12:3).	Portanto	o	trigo	presente	no	

ato	 do	 casamento	 é	 um	 sı́mbolo	 profético	 importante.

LOUVOR	(2	MÚSICAS	CONGREGACIONAL).

Deve	se	cantar	no	máximo	duas	músicas	congregacionais,	

para	não	estender	muito	a	cerimônia.

4-	ENTRADA	DA	DAMA	COM	A	MENORA� 	(caso	tenha-usar	

uma	música	de	fundo).

A	dama	deverá	entrar	com	a	menorá	 à	 frente	da	noiva.	A	

dama	pode	entrar	só	ou	com	um	par.	E	ambos	devem	ir	até	

ao	 altar,	 cumprimentar	 o	 sacerdote	 entregar	 a	menorá	 e	

assentar-se	 em	 cadeiras	 antes	 reservadas	 para	 eles.	 A	

menorá	deverá	estar	com	as	velas	acesas.

ENTRADA	DA	NOIVA	(MÚSICA	DE	FUNDO).

1-	 A	 noiva	 deve	 entrar	 só	 e	 caminhar	 até	 ao	 altar	 e	

cumprimentar	 o	 sacerdote.	 Ela	 representa	 a	 igreja	 e	 na	

bıb́lia,	é	a	igreja	que	se	atavia	para	esperar	o	noivo	e	não	o	

noivo	que	se	prepara	para	receber	a	noiva.	Por	isso	a	nova	

vem	antes	do	noivo.
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2-	Quando	a	menorá	levada	pela	dama,	entra	na	frente	da	

noiva	até	ao	altar,	isso	representa	a	plenitude	de	Deus,	um	

sinal	profético	de	que	a	noiva	está	sendo	conduzida	ao	altar	

pelo	Espıŕito	Santo	de	Deus	para	receber	o	noivo	escolhido	

por	Ele	para	ela.

EXPLICAÇA�O:	O	PORQUE� 	DA	ENTRADA	DA	NOIVA	ANTES	

DO	NOIVO.

O	sacerdote	deve	explicar	aos	convidados,	a	razão	porque	a	

noiva	 entra	 antes	 do	 noivo,	 uma	 vez	 que	 eles	 estão	

acostumados	 com	 o	 modelo	 de	 casamento	 tradicional	

romano.	

7-	ENTRADA	DO	NOIVO	(Deve	ser	com	o	toque	do	Shofar	

anunciando	a	chegada	do	noivo).

A	entrada	do	noivo	deve	ser	triunfal	porque	ele	representa	a	

pessoa	do	Senhor	Jesus	Cristo	que	vem	buscar	a	sua	noiva-	a	

igreja.	Ao	ouvir	o	toque	do	Shofar,	a	igreja	deve	aplaudir	e	

dar	brados	de	jubilo	ao	ver	o	noivo	entrando	e	caminhando	

até	ao	altar.

Quando	o	noivo	estiver	mais	ou	menos	no	centro	da	igreja	ou	

salão,	a	noiva	que	está	no	altar,	sai	ao	encontro	do	noivo	(Mt	

25:6),	simbolizando	o	encontro	da	igreja	com	Jesus	nos	ares.	

Ao	se	encontrarem	a	noiva	beija	o	rosto	do	noivo	e	este	beija-

lhe	a	mão	e	olhando	para	a	noiva,	o	noivo	dá	três	voltas	em	

redor	da	noiva.
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O	SIGNIFICADO	DAS	TRÊS	VOLTAS

1-	O	sacerdote	deve	explicar	o	que	signi�ica	as	três	voltas.	

Para	 cada	 volta	 que	 noivo	 der	 em	 redor	 da	 noiva,	 o	

sacerdote	deve	explicar	o	signi�icado	uma	por	uma.	O	noivo	

deve	esperar	o	sinal	do	sacerdote	para	então	dar	a	próxima	

volta.

	

2-	Após	as	três	voltas	os	noivos	seguem	até	ao	altar,	a	noiva	à	

direita	do	noivo	 (Sl	45:9;13-15).	 Isso	 signi�ica	que	assim	

como	a	 igreja	 é	 legitima	em	sua	autoridade	e	governo	na	

terra,	 assim	 a	 esposa	 é	 legı́tima	 em	 sua	 autoridade	 e	

autenticidade	como	esposa.	Ela	passa	a	ser	única	na	vida	do	

noivo.

3-	Os	noivos	devem	se	sentar	em	cadeiras	ao	lado	do	altar	à	

direita	do	sacerdote	e	de	frente	para	o	publico.

1-	A	VOLTA	DO	AMOR

A-	Signi�ica	que	o	amor	deve	ser	o	vinculo	maior	entre	o	

casal.	Assim	como	Cristo	amou	a	igreja	e	se	entregou	por	ela	

(Ef	5:25),	assim	o	marido	deve	amar	a	sua	esposa	e	cuidar	

dela.	O	marido	deve	envolvê-la	com	o	seu	amor,	com	o	seu	

carinho	e	afeto.
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2-	A	VOLTA	DA	FIDELIDADE

A	 �idelidade	 entre	 o	 casal	 deve	 ser	 um	 pacto	 inviolável.	

Assim	como	Cristo	é	�iel	a	Deus	e	a	sua	igreja,	o	marido	deve	

ser	 �iel	 a	 sua	 esposa	 em	 todos	 os	 aspectos.	 A	 �idelidade	

envolve	sinceridade,	transparência,	compromisso,	verdade,	

honestidade	e	�irmeza	de	caráter.	Se	existe	isso	na	famıĺia,	

esta	estará	protegida	e	consolidada.

3-	A	VOLTA	DA	PROTEÇÃO	E	CUMPLICIDADE

A	 famı́lia	 precisa	 estar	 coberta	 e	 bem	 protegida.	 Deus	

protege	 a	 igreja	 como	 a	 menina	 dos	 Seus	 olhos,	 assim	

também	 o	 marido	 deve	 proteger	 a	 sua	 esposa.	 Mas	 a	

proteção	dentro	do	casamento	deve	ser	mútua,	ambos	tem	a	

responsabilidade	 de	 proteger	 um	 ao	 outro,	 isso	 é	

cumplicidade	 entre	 o	 casal.	 Os	 cônjuges	 não	 devem	

descobrir	o	seu	lar	por	nada.

A	DANÇA	DOS	NOIVOS	(opcional	–	um	casal	pode	dançar	

ou	mesmo	uma	ou	duas	moças).

E� 	importante	que	haja	este	momento,	embora	não	seja	uma	

obrigação	 na	 cerimônia.	 Mas	 nos	 casamentos	 judeus	

sempre	há	a	dança	dos	noivos,	feita	pelos	próprios	noivos.	

MENSAGEM	 (opcional	 porque	 as	 explicações	 de	 cada	

sıḿbolo	já	é	uma	boa	mensagem)
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ENTRADA	DAS	ALIANÇAS	 (uma	 pessoa	 ou	 casal	 pode	

entrar	com	as	alianças	-música	de	fundo).

As	alianças	devem	ser	entregues	ao	sacerdote,	que	deverá	

ungi-las	com	o	óleo	da	unção.

DECLARAÇÕES	E	VOTOS	DOS	NOIVOS.

1-	 Após	 a	 entrada	 das	 alianças,	 o	 sacerdote	 chamará	 os	

noivos	a	 �icarem	em	pé	diante	dele,	 tomará	 as	 alianças	e	

entregará	a	aliança	da	noiva	na	mão	do	noivo	e	perguntará	à	

noiva	se	ela	está	disposta	a	receber	o	noivo	por	seu	legıt́imo	

esposo?	

2-	Então	o	sacerdote	pedirá	para	que	o	noivo	repita	com	ele	

as	 seguintes	 palavras:	 “Este	 anel	 é	 o	 sıḿbolo	 da	 minha	

aliança,	do	meu	amor	e	�idelidade	para	com	você	(deverá	

dizer	o	nome	da	noiva).	Ele	é	o	meu	penhor	diante	de	Deus,	

do	sacerdote	e	das	testemunhas	presentes.	Através	dele	eu	a	

tomo	 por	 minha	 legı́tima	 esposa	 para	 viver	 com	 você	

segundo	o	que	foi	ordenado	por	Deus	na	santa	instituição	do	

casamento,	 e,	 prometo	 amá-la,	 honrá-la,	 consolá-la	 e	

protegê-la	na	enfermidade	ou	na	saúde,	na	prosperidade	ou	

na	adversidade	e	me	manterei	�iel	a	você,	enquanto	nós	dois	

vivermos”	e	colocará	a	aliança	no	dedo	esquerdo	da	noiva.

3-	Em	seguida	o	sacerdote	entregará	a	aliança	do	noivo	à	

noiva	e	perguntará	ao	noivo	se	ele	está	disposto	a	receber	a	

noiva	por	sua	legıt́ima	esposa?
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4-	Então	o	sacerdote	pedirá	para	que	a	noiva	repita	com	ele	

as	 seguintes	 palavras:	 “Este	 anel	 é	 o	 sıḿbolo	 da	 minha	

aliança,	do	meu	amor	e	�idelidade	para	com	você	(deverá	

dizer	o	nome	do	noivo).	Ele	é	o	meu	penhor	diante	de	Deus,	

do	sacerdote	e	das	testemunhas	presentes.	Através	dele	eu	o	

tomo	por	meu	legıt́imo	esposo	para	viver	com	você	segundo	

o	 que	 foi	 ordenado	 por	 Deus	 na	 santa	 instituição	 do	

casamento,	e,	prometo	amá-lo,	honrá-lo,	ajudá-lo,	respeitá-

lo	 e	 cuidar	 de	 você	 na	 enfermidade	 ou	 na	 saúde,	 na	

prosperidade	ou	na	adversidade	e	me	manterei	�iel	a	você,	

enquanto	nós	dois	vivermos”	e	colocará	a	aliança	no	dedo	

esquerdo	do	noivo.

5-	Então	o	sacerdote	pode	pedir	que	o	noivo	beije	a	noiva,	

como	um	sıḿbolo	do	selo	desta	união.

PACTO	DO	SAL	(LV	2:13)

1-	Este	é	o	momento	em	que	o	sacerdote	chamará	os	noivos	

e	colocará	um	pouco	de	sal	em	duas	vasilhas	pequenas	e	

transparentes	de	preferência,	e	entregará	uma	para	cada	um	

dos	noivos.	Então	pedirá	que	juntem	as	porções	em	uma	só.	

Isso	signi�ica	que	ambos	agora,	são	uma	só	carne,	e,	então	

explicará	o	signi�icado	do	sal.

CEIA	E	QUEBRA	DA	TAÇA.

1-	Depois	do	pacto	do	sal,	o	sacerdote	ministrará	a	ceia	para	

o	casal	e	seguirá	a	ordem	seguinte:	Primeiro	o	noivo	dá	o	pão	

e	o	vinho	para	a	noiva	e	depois	ela	faz	o	mesmo	com	ele.	
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2-	Durante	a	ceia	os	noivos	bebem	da	mesma	taça	de	vinho	e	

o	noivo	esmaga	a	taça	com	o	pé	(ou	quebra	com	um	porrete)	

após	 beber	 o	 vinho,	 enquanto	 os	 convidados	 desejam	

felicidades	e	podem	aplaudir.	

3-	 A	 interpretação	 deste	 ato	 é	 que	 a	 quebra	 da	 taça	

simboliza	um	rompimento	com	a	vida	passada	dos	noivos.	O	

casal	ingressa	no	casamento	sem	quaisquer	sentimentos	de	

culpa	 que	 poderiam	 prejudicar	 seu	 relacionamento.	

Esquecimento	 de	 qualquer	 outro	 relacionamento	 que	

porventura	 tenham	 tido	 antes	 de	 se	 conhecerem	 e	

decidirem	unir-se	pelos	laços	do	casamento.

4-	Este	ato	de	quebrar	a	taça,	signi�ica	fechar	as	brechas	na	

vida	do	casal	e	em	sua	aliança,	que	nenhuma	outra	pessoa	

poderá	 beber	 naquela	 taça	 (nenhum	 outro	 homem	 e	

n enhuma 	 ou t ra 	 mu l h e r 	 p ode r á 	 e n t ra r 	 n e s t e	

relacionamento	para	desfazê-lo).

ORAÇÃO	 E	 BÊNÇÃO	 SACERDOTAL	 SELANDO	 O	

CASAMENTO.

1-	Então	o	sacerdote	pedirá	para	que	os	noivos	se	ajoelhem	

um	 de	 frente	 para	 o	 outro	 e	 ministrará	 sobre	 eles	 com	

imposição	 de	 mãos,	 ungindo-os	 com	 o	 óleo	 da	 unção.	

Abençoará	e	selará	a	união	diante	de	Deus.

2-	Ele	poderá	chamar	também	outros	sacerdotes	presentes	

para	abençoarem	a	união	do	casal.

3-	O	sacerdote	deve	chamar	os	pais	dos	noivos	também	para	
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liberarem	palavras	de	bênçãos	e	o	sacerdote	pode	falar	e	

eles	repetirem	palavras	anulando	toda	e	qualquer	maldição,	

que	porventura	existam	sobre	os	seus	�ilhos.	Pois	é	muito	

importante	que	neste	momento,	 os	pais	 liberem	a	vida	e	

abençoem	seus	 �ilhos	publicamente	para	a	nova	vida	que	

eles	estarão	iniciando.

ASSINATURA	DO	LIVRO

1-	Depois	da	oração,	o	sacerdote	pedirá	que	os	noivos	se	

levantem	e	assinem	o	livro	do	contrato	do	casamento,	pois	

eles	só	serão	considerados	casados	legalmente	diante	da	lei,	

quando	assinarem	o	livro	de	contrato	do	casamento.

2-	Após	a	assinatura	de	todos,	então	o	sacerdote	se	voltará	

para	os	noivos	e	congregação	e	dirá:	com	a	autoridade	que	

me	é	concedida	por	Deus,	pela	lei	do	nosso	paıś	e	pela	igreja	

do	 Senhor	 Jesus	 Cristo:	 “Eu	 os	 declaro	marido	 e	mulher,	

casados	para	sempre”!

3-	O	sacerdote	dirá	aos	convidados	que	�iquem	de	pé	porque	

os	noivos	sairão	e	receberão	os	cumprimentos	deles	após	o	

término	da	cerimônia.

A	OFERTA	COMO	SEMENTE	PARA	A	NOVA	FAMÍLIA

1-	 E� 	 costume	 entre	 os	 judeus	 darem	 uma	 oferta	 como	

semeadura	 para	 a	 nova	 famıĺia	 que	 está	 iniciando.	 Eles	

acreditam	que	quando	ofertam	como	semeadura	para	uma	

famıĺia	que	se	inicia,	a	benção	do	Deus	que	criou	a	famıĺia	
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virá	sobre	eles	(Gn	12:3).	

2-	Antes	de	saıŕem,	os	noivos	devem	estar	com	uma	cesta	na	

mão	e	cada	convidado	que	quiser	semear	e	receber	a	benção	

da	 nova	 famıĺia,	 deve	 vir	 a	 frente	 e	 deixar	 a	 sua	 oferta	

dizendo:	“Eu	os	abençoo”!	E	os	Noivos	devem	dizer:	“Nós	o	

abençoamos	com	a	benção	do	Deus	de	Abraão”!

3-	Depois	que	recolherem	a	oferta	os	noivos	devem	entregar	

para	 uma	 pessoa	 de	 sua	 con�iança	 que	 deverá	 contar	 o	

dinheiro	 e	 entregar-lhes	 no	 momento	 oportuno.	 Isso	

substitui	a	 “simpatia”	do	pedaço	da	gravata	que	não	 tem	

nada	de	benção.

SAÍDA	DOS	NOIVOS	E	BENÇÃO	FINAL.	

Quando	 os	 noivos	 estiverem	depois	 do	meio	 da	 igreja,	 o	

sacerdote	deverá	chamá-los	pelos	nomes	e	dirá:	“AQUILO	

QUE	O	SENHOR	UNIU	HOMEM	NENHUM	O	SEPARE”	VA�O	

NA	PAZ	DO	NOSSO	BOM	DEUS!

OS	 NOIVOS	 RECEBEM	 OS	 CUMPRIMENTOS	 DOS	

CONVIDADOS.

Os	noivos	podem	cumprimentar	os	convidados	nas	mesas	

para	não	tumultuar	o	ambiente,	uma	vez	que	todos	querem	

falar	e	tirar	fotos	etc.com	os	noivos.

ROTEIRO	DE	CASAMENTO	BÍBLICO

1-	ENTRADA	DOS	PAIS	E	PADRINOS	(MU� SICA	DE	FUNDO)

-	PA�O:	os	pais	do	noivo	

-	VINHO:	Os	pais	da	noiva	

-	AZEITE:	Padrinhos	
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-	LEITE:	Padrinhos	

-	MEL:	Padrinhos	

-	SAL:	Padrinhos	

2-	PALAVRA	PASTORAL	DE	BOAS	VINDAS	AOS	

CONVIDADOS.

3-	LOUVOR	(2	MU� SICAS	CONGREGACIONAL)

4-	ENTRADA	DA	DAMA	COM	AS	PE� TALAS	DE	ROSA	(caso	

tenha-	música	de	fundo)

5-	ENTRADA	DA	NOIVA	(MU� SICA	DE	FUNDO)

6-	EXPLICAÇA�O:	O	PORQUE� 	DA	ENTRADA	DA	NOIVA	

ANTES	DO	NOIVO

7-	ENTRADA	DO	NOIVO	(MU� SICA	DE	FUNDO)

8-	EXPLICAÇA�O	SOBRE	O	PORQUE� 	DAS	TRE� S	VOLTAS

1-	A	VOLTA	DO	AMOR

2-	A	VOLTA	DA	FIDELIDADE

3-	A	VOLTA	DA	PROTEÇA�O	E	CUMPLICIDADE

9-	A	DANÇA	DOS	NOIVOS	(opcional	–	um	casal	pode	

dançar	ou	mesmo	uma	ou	duas	moças)	

10-	MENSAGEM	(opcional	porque	as	explicações	de	cada	

sıḿbolo	já	é	uma	boa	mensagem)

11-	ENTRADA	DAS	ALIANÇAS	(uma	pessoa	ou	casal	pode	

entrar	com	as	alianças	-música	de	fundo)

12-	DECLARAÇO� ES	E	VOTOS	DOS	NOIVOS

13-	PACTO	DO	SAL	(LV	2:13)

14-	CEIA	E	QUEBRA	DA	TAÇA

15-	ORAÇA�O	E	BENÇA�O	SACERDOTAL	SELANDO	O	
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CASAMENTO

16-	ASSINATURA	DO	LIVRO

17-	A	OFERTA	COMO	SEMENTE	PARA	A	NOVA	FAMI�LIA

18-	SAI�DA	DOS	NOIVOS	E	BENÇA�O	FINAL	(“AQUILO	QUE	

O	SENHOR	UNIU,	HOMEM	NENHUM	O	SEPARE”)

19-	OS	NOIVOS	RECEBEM	OS	CUMPRIMENTOS	DOS	

CONVIDADOS

PROVIDENCIAR:

1-	VINHO

2-	UMA	TAÇA	VIRGEM

3-	UMA	TOLHINHA	PARA	ENVOLVER	A	TAÇA

4-	UM	PORRETE	DE	MADEIRA	(PARA	QUEBRAR	A	TAÇA)

5-	2	VASINHOS	E	UM	POUCO	DE	SAL

4-	CD	COM	AS	MU� SICAS

6-	MENORAH	(CANDELABRO	–	OPICIONAL)

7-	TRIGO	

8-	PA�O

9-	UMA	MESA	PARA	COLOCAR	ESSAS	COISAS	NO	ALTAR

10-	LIVRO	DE	TERMO	DE	CASAMENTO

11-	UMA	CANETA	ESFEROGRA� FICA	PARA	A	ASSINATURA	

DO	LIVRO

12-	PROVIDENCIAR	UMA	“TENDA”	(SUKA� )

Compilado	Domıń io	Publico	Leia	mais:	

h�p://semearemvidas.webnode.com.br/products/cultura-judaica/

http://semearemvidas.webnode.com.br/products/cultura-judaica/
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14.	 ENTENDENDO	 O	 ARREBATAMENTO	 DA	 IGREJA	

ATRAVÉS	DO	CASAMENTO	BÍBLICO

O	glorioso	futuro	do	crente

Nosso	Senhor	era	judeu,	e	Ele	fazia	coisas	como	um	judeu.	

Frequentemente,	 se	 consultarmos	 as	 leis	 e	 costumes	

judaicos,	 vamos	 achar	 muitos	 motivos	 para	 atitudes	

tomadas	pelo	nosso	Senhor.	

Vamos	 considerar	aqui	os	 costumes	 judaicos	 relativos	ao	

matrimônio.	 Obviamente	 esses	 costumes	 variavam	 de	

nação	 para	 nação	 e	 de	 tempos	 em	 tempos.	 Inclusive	 no	

mundo	 de	 hoje,	 vemos	 diferentes	 padrões	 sendo	

acrescentados	 à	 cerimônia	 de	 casamento,	 em	 diferentes	

paıśes.	 Os	 judeus	 tem	 sua	maneira	 peculiar,	 baseados	 na	

velha	 aliança,	 e	 o	 Senhor,	 como	 veremos,	 seguiu	 essas	

tradições	 e	 peculiaridades	 quando	 escolheu	 sua	 noiva!	

Devemos	 primeiramente	 notar	 que	 entre	 os	 judeus,	 não	

existe	tal	coisa	como	namoro,	ou	corte,	como	observamos	

hoje	 em	dia.	 Casamento	para	 eles	 era	uma	matéria	 legal,	

estabelecida	 por	 contrato	 e, 	 levada	 adiante	 por	

procedimentos	lıćitos	e	exatos.	Esse	procedimentos	existem	

hoje,	de	varias	formas	na	cerimônia	das	bodas	judaicas,	e	

nos	 tempos	 de	 Jesus,	 isso	 era	 muito	 mais	 complexo	 e	

fascinante.

Quando	um	jovem	judeu	nos	tempos	de	Jesus,	encontrava	a	

mulher	que	queria	(	ou	a	mulher	que	seu	pai	dizia	que	ele	
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queria),	ele	deveria	se	aproximar	dela	com	um	contrato	de	

matrimônio.	Ele	deveria	ir	a	casa	dela	com	uma	proposta	–	

com	um	acordo	legal	e	verdadeiro	–	dando	os	termos	pelos	

quais	ele	estava	propondo	o	casamento.	O	mais	importante	

a	 ser	 considerado	 no	 contrato,	 era	 o	 preço	 que	 o	 noivo	

estaria	 disposto	 a	 pagar,	 para	 desposar	 aquela	 noiva	 em	

particular.

Então	 o	 noivo	 deveria	 pagar	 esse	 valor.	 E	 devemos	

mencionar	que	esse	valor	não	era	“qualquer	valor”,	modesto	

e	 barato,	 mas	 ele	 deveria	 expressar	 o	 grande	 custo	 que	

aquele	item	“a	noiva”	lhe	traria	–	essa	era	a	ideia.	O	jovem	

não	deveria	se	iludir	que	estaria	adquirindo	algo	que	não	

lhe	 fosse	 dispendioso	 –	 comprando	 barato.	 Ele	 deveria	

pagar	caro,	pela	noiva	que	escolhesse.

Quando	 esse	 assunto	 estava	 encerrado,	 o	 noivo	 deveria	

partir.	 Ele	 deveria	 fazer	 um	 breve	 discurso	 à	 sua	 noiva	

dizendo:	“Eu	vou	preparar	 lugar	para	você”,	e	ele	deveria	

retornar	à	casa	de	seu	pai.	De	volta	à	casa	do	pai,	ele	deveria	

construir	para	ela	uma	câmara	de	núpcias,	uma	pequena	

suıt́e,	na	qual	eles	teriam	sua	futura	lua	de	mel.

Devemos	 notar	 que	 esse	 era	 um	 empreendimento	

complexo	para	o	noivo.	Ele	deveria	realmente	edi�icar	um	

aposento	 separado	 da	 casa	 de	 seu	 pai.	 A	 suıt́e	 nupcial	

deveria	ser	linda	–	ninguém	passa	a	lua	de	mel	em	“qualquer	

lugar”,	e	ali	deveria	haver	provisões	estocadas,	pois	noiva	e	

noivo	deveriam	permanecer	sete	dias	ali	dentro	(	sete	anos	

para	a	Noiva	de	Jesus!).	Esse	projeto	de	construção	tomaria	
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praticamente	um	ano,	e	o	pai	do	noivo	deveria	 ser	o	 juiz	

sobre	quando	a	obra	estaria	terminada.	(Nós	podemos	ver	a	

lógica	nisso	–	obviamente	se	fosse	atribuıd́o	ao	noivo,	ele	

faria	qualquer	coisa	e	logo	iria	correndo	buscar	a	garota!).	

Mas	o	pai	do	noivo,	que	já	havia	passado	por	isso	na	vida,	e	

estava	menos	ansioso,	deveria	dar	a	palavra	�inal	sobre	a	

obra	estar	 terminada,	e	 liberar	o	noivo	para	 ir	 tomar	sua	

noiva	para	si.

Por	 sua	 vez	 a	 noiva, 	 estaria	 obrigada	 a	 esperar	

pacientemente.	Ela	deveria	gastar	tempo	em	preparar	seu	

enxoval,	e	estar	pronta	quando	o	noivo	chegasse.	A	tradição	

mandava	que	ela	deveria	ter	consigo	uma	lâmpada	de	óleo,	

em	caso	do	noivo	chegar	em	altas	horas	da	noite	escura,	pois	

ela	deveria	estar	pronta	para	viajar	de	um	momento	para	

outro,	assim	que	solicitada.	Durante	esse	longo	perıódo	de	

espera,	 ela	 deveria	 ser	 conhecida	 como	 “consagrada”,	

“ s e p a rad a” 	 e 	 “ c omprada 	 p o r 	 p re ç o”. 	 E l a 	 e ra	

verdadeiramente	uma	 “Senhora	 à	 espera”,	mas	não	havia	

dúvida	sobre	o	 retorno	do	noivo.	Algumas	vezes	o	 jovem	

poderia	 se	 ausentar	 por	 perı́odo	 realmente	 longo,	 mas	

obviamente,	ele	tinha	pago	um	alto	preço	por	sua	noiva,	e	

apesar	 de	 haverem	 outras	 mulheres	 disponı́veis,	 ele	

certamente	 voltaria	 por	 sua	 escolhida,	 com	 a	 qual	 havia	

celebrado	contrato.

A	 Noiva,	 nesse	 perıódo	 de	 espera,	 deveria	 usar	 um	 véu,	

sempre	 que	 saıśse	 de	 casa,	 a	 �im	 de	 que	 outros	 jovens	

soubessem	que	ela	 estava	 comprometida,	 e	 assim	não	 se	
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aproximariam	dela	com	outra	oferta	de	casamento.	(Hoje	a	

Noiva	 de	 Cristo	 deve	 se	 apresentar	 com	 um	 “véu”,	 “um	

posicionamento”	 –	 aqueles	que	não	 compreendem	nossa	

aliança	 com	 o	 Senhor,	 tentarão	 nos	 oferecer	 outros	

contratos,	 que	 violariam	 aquele	 que	 �izemos	 com	 nosso	

Noivo.	 Ela	 deve	 resistir	 aos	 que	 ofereçam	 traições	 e	

aguardar	por	aquele	que	pagou	o	preço	por	ela!).

Quando	 o	 ano	 vai	 passando,	 a	 noiva	 deve	 convocar	 suas	

irmãs	 e	 suas	 melhores	 amigas,	 e	 todos	 os	 demais	 que	

deveriam	ir	com	ela	para	as	bodas,	quando	da	chegada	do	

noivo.	 E	 todos	 deveriam	 ter	 suas	 lâmpadas	 com	 óleo	

prontas!	Se	nessa	altura	alguém,	vendo	o	noivo	trabalhando	

para	 concluir	 sua	 câmara	 nupcial	 pergunta-se	 a	 ele:	

“Quando	será	o	grande	dia?”	Ele	teria	que	responder:	“Só	

meu	pai	sabe”!

Finalmente,	 a	 câmara	 nupcial	 �icaria	 pronta,	 e	 o	 noivo	

deveria	 então	 convocar	 seus	 jovens	 amigos,	 para	

acompanha-lo	 na	 jornada	 ansiosa	 em	 busca	 da	 noiva.	 O	

grande	 momento	 chegou,	 e	 o	 noivo	 está	 mais	 que	

preparado,	disso	podemos	 ter	 certeza.	Ele	e	 seus	amigos	

deveriam	entrar	pela	noite,	tentando	de	tudo	para	fazer	a	

maior	surpresa	para	a	Noiva.

E	essa	 é	a	parte	romântica	–	 todas	as	noivas	 judias	eram	

“roubadas”.	Os	judeus	tinham	um	entendimento	especial	do	

coração	das	mulheres.	Que	êxtase	e	aventura	para	ela,	ser	

abduzida,	 tomada	durante	 a	noite,	 não	por	um	estranho,	

mas	pelo	que	a	amou	tanto	que	pagou	alto	preço	para	tê-la.
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Na	casa	da	Noiva,	as	coisas	deveriam	estar	prontas!	Pra	ter	

certeza,	 que	 a	 noiva	 teria	 a	maior	 surpresa,	 pois	 o	 noivo	

tentaria	chegar	à	meia-noite,	enquanto	ela	dormia.	Mas	as	

lâmpadas	de	óleo	deveriam	estar	prontas,	e	o	véu	deveria	

estar	 à	mão.	E	enquanto	ela	dormia	vestida	de	noiva,	 ela	

deveria	ser	surpreendida	com	a	chegada	do	Noivo,	e	pronta	

para	seguir	com	Ele.

Agora,	 existem	 regras	 a	 serem	 observadas	 quanto	 aos	

sentimentos	 de	 uma	 mulher.	 O	 Noivo	 não	 poderia	

simplesmente	 arrancá-la	 de	 casa	 dormindo,	 pois	 é	 obvio	

que	ela	estaria	dormindo	com	bobs	nos	cabelos!	Na	verdade,	

quando	a	turma	de	jovens	amigos	do	Noive	se	aproximava	

da	 casa	 dela,	 eles	 eram	 obrigados	 a	 dar	 a	 ela	 um	 sinal.	

Alguém	naquela	turma	deveria	dar	um	grito!

Quando	a	Noiva	ouvisse	aquele	grito,	ela	saberia	que	seu	

Noivo	 chegaria	 em	 mais	 alguns	 momentos.	 Ela	 só	 teria	

tempo	para	acender	sua	lâmpada,	tomar	seu	enxoval,	e	sair	

com	ele.	Suas	irmãs	e	suas	amigas,	que	quisessem	assistir	às	

bodas,	 também	 deveriam	 ter	 suas	 lâmpadas	 prontas.	

Ninguém	 poderia	 andar	 pela	 noite	 escura,	 no	 terreno	

rochoso	de	Israel,	sem	carregar	uma	lâmpada!

Dessa	forma	os	jovens,	deveriam	entrar	na	casa,	e	levar	as	

moças	consigo.	O	pai	da	Noiva,	deveria	olhar	a	situação	com	

outros	olhos,	veri�icando	se	aquele	era	realmente	o	rapaz	

que	 havia	 contratado	 o	 matrimônio,	 e	 acompanhando	 a	

saıd́a	do	grupo.	As	pessoas	do	povoado	certamente	seriam	

acordadas	de	seu	sono,	devido	à	alegria	nas	vozes	dos	jovens	
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carregando	sua	lâmpadas	e	fazendo	festa	pelas	ruas,	e	todos	

�icariam	 sabendo	 das	 bodas	 que	 estavam	 acontecendo.	

Hoje,	ouvimos	carros	buzinando,	mas	naquele	tempo,	eles	

viam	 as	 lâmpadas	 clareando	 a	 noite	 escura.	 Os	 que	

observavam,	 talvez	 não	 identi�icassem	 a	 Noiva,	 pois	 ela	

continuava	usando	o	seu	véu.	Mas	ela	voltaria	às	mesmas	

ruas	 uma	 semana	mais	 tarde,	 com	 o	 Noivo,	 e	 então	 não	

estaria	mais	usando	véu.	Com	o	retorno	da	Noiva	junto	de	

seu	 Noivo,	 todo	 povo	 saberia	 quem	 realmente	 havia	 se	

casado,	 e	 entenderiam	o	verdadeiro	 signi�icado	daquelas	

bodas.

Quando	o	grupo	chegasse	à	casa	do	pai	do	noivo,	a	noiva	e	o	

noivo	 deveriam	 entram	 na	 câmara	 nupcial,	 e	 trancar	 a	

porta!	 Ninguém	 mais	 poderia	 entrar.	 O	 pai	 do	 noivo,	

enquanto	 isso,	 deveria	 receber	 os	 convidados	 para	 as	

bodas,	seus	amigos,	e	estarem	prontos	para	celebrar	o	novo	

matrimônio.	Já	que	o	casamento	duraria	sete	dias	(	até	que	

noiva	e	noivo	saıśsem	da	câmara	de	núpcias),	o	trabalho	era	

de	grande	monta.	Ocasionalmente	os	an�itriões	poderiam	

�icar	sem	vinho	para	servir,	como	lemos	em	João	2.

Mas	 as	 celebrações	 não	 começavam	 imediatamente.	

Primeiro,	o	matrimônio	deveria	ser	consumado.	Os	judeus	

eram	um	povo	sujeito	a	muitas	 leis,	e	a	 lei	declarava	que	

noiva	e	noivo	deveriam	se	tornar	um	só,	antes	do	casamento	

ser	reconhecido.	Dessa	forma	–	um	dos	amigos	do	noivo	–	

que	chamarıámos	hoje	padrinhos,	deveria	�icar	à	porta	da	

câmara,	 aguardando	 o	 sinal	 da	 voz	 do	 noivo.	 Quando	 o	
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matrimônio	fosse	consumado,	o	noivo	deveria	anunciar	ao	

padrinho	à	porta,	e	este	deveria	anunciar	as	boas	novas	aos	

convidados.	 Então	 as	 comemorações	 começavam,	 e	

deveriam	durar	toda	a	semana!

No	�inal	da	semana,	a	Noiva	e	o	Noivo	deveriam	fazer	sua	tão	

aguardada	aparição,	para	a	celebração	e	o	brinde	de	todos	

presentes.	 Haveria	 então	 um	 delicioso	 jantar,	 a	 ceia	 das	

bodas,	a	qual	conhecemos	como	a	festa	do	casamento	para	

honrar	o	novo	casal.	Nesse	momento	a	noiva	se	apresenta	

sem	o	véu,	pois	agora	ela	já	é	uma	mulher	casada,	e	todos	

deveriam	conhecer	quem	era	a	eleita	do	noivo.	O	novo	casal	

e	todos	os	convidados	deveriam	então	encerrar	a	semana	

desfrutando	de	uma	magni�ica	festa.

Após	a	ceia	das	bodas,	a	noiva	e	o	noivo	deveriam	partir,	não	

permanecendo	mais	tempo	na	casa	do	pai	do	noivo.	Eles	por	

outro	 lado,	 deveriam	 agora	 ir	 para	 sua	 própria	 casa,	

preparada	de	antemão	pelo	noivo.	Quando	Noiva	e	Noivo	

viajam	de	volta	pelo	povoado,	todos	os	habitantes	percebem	

quem	eram	os	noivos	e	onde	eles	passarão	a	morar	desde	

então.	Esta	é	a	cerimônia	completa	do	casamento	judaico	na	

época	de	Cristo,	em	toda	sua	glória.
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15.		PORQUE		AMAMOS		ISRAEL

Jesus	era	judeu,	nasceu	em	Belém	e	viveu	no	pleno	

estilo	do	povo	judeu,	bem	como	seus	apóstolos	e	todos	os	

discıṕulos.	O	apóstolo	Paulo	se	declara	 judeu	da	 tribo	de	

Benjamim	(Fp.	3:5).	Jesus	celebrou	e	participou	com	seus	

discı́pulos	 das	 Festas	 bı́blicas	 judaicas,	 vestia-se	 como	

judeu,	 usando	 talit	 e	 comia	 como	 judeu,	 observando	 os	

princıṕios	da	lei.	

Cristãos	 de	 todos	 os	 nı́veis, 	 devem	 amar	 Israel,		

primeiramente,	porque	a	fé	cristã	é	uma	fé	fundamentada	

na	fé	judaica.	A		bıb́lia	foi	escrita	por	judeus	e,	além	de	tudo,	

Jesus	é	um	judeu.	A		salvação	veio	dos	judeus,	e,	por	meio	da	

rejeição	deles	a	salvação	alcançou		a	todos	os	povos.

Devemos	entender	que	o	"endurecimento	veio	em	

parte	 sobre	 Israel,	 até	 que	 a	 plenitude	 dos	 gentios	 haja	

entrado.	E	assim	todo	o	Israel	será	salvo,	como	está	escrito:	

De	Sião	virá	o	Libertador,	E	desviará	de	Jacó	as	impiedades"	

(Romanos	11:25-26).	

Mais	do	que	nunca,	a	intercessão	da	Igreja	por	Jerusalém	se	

faz	necessária.	Para	D'us,	Jerusalém	sempre	será	o	centro	

dos	acontecimentos	mundiais.	E	o	alinhamento	das	nações	

ao	redor	do	mundo	contra	ou	a	favor	de	Israel	mostrará	de	

que	 lado	 realmente	 estão.	 Uma	 das	 caracterı́sticas	 do	

sistema	do	anticristo	é	o	anti-semitismo.	

Por	mais	que	os	judeus	tenham	rejeitado	Jesus	em	

Sua	Primeira	Vinda,	Deus	não	deixou	de	amá-los	e	jamais	os	
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destituiu	de	serem		Seu	Povo,	Os	gentios	(o	zambujeiro	ou	a	

oliveira	 brava),	 que	 não	 têm	 descendência	 judia,	

ingressamos	na	mesma	herança	de	Abraão	por	adoção,	 e	

fomos	enxertados	na	boa	oliveira,	fazendo-nos	também	boa	

oliveira.					

A	 boa	 oliveira	 	 é	 Israel,	 Romanos	 11:24-27	 -	

"Porque,	se	tu	foste	cortado	do	natural	zambujeiro	e,	contra	

a	natureza,	enxertado	na	boa	oliveira,	quanto	mais	esses,	

que	são	naturais,	serão	enxertados	na	sua	própria	oliveira!	

Porque	não	quero,	irmãos,	que	ignoreis	este	segredo	(para	

que	não	presumais	de	vós	mesmos):	que	o	endurecimento	

veio	em	parte	sobre	Israel,	até	que	a	plenitude	dos	gentios	

haja	 entrado.	E	 assim	 todo	o	 Israel	 será	 salvo,	 como	está	

escrito:	 De	 Sião	 virá	 o	 Libertador,	 E	 desviará	 de	 Jacó	 as	

impiedades.	 	E	esta	será	a	minha	aliança	com	eles,	Quando	

eu	tirar	os	seus	pecados.”

Orar	por	Israel	é	um	princıṕio	de	obediência	a	D'us	que	vê	e	

sabe	 de	 tudo.	 Os	 homens	 bons	 são	 seriam	 os	 homens	

obedientes	 à	Palavra.	E	os	homens	maus	são	aqueles	que	

não	querem	obedecer	à	Escritura	Sagrada.	Salmos	122:6.
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16.	ENTENDENDO	E	VIVENDO	OS	PRINCÍPIOS	BÍBLICOS	

O	Que	são	princípios?

Segundo	 o	 dicionário	 Aurélio	 princıṕios	 são:	 O	 primeiro	

impulso	 dado	 a	 uma	 coisa,	 ato	 de	 principiar	 uma	 coisa,	

Origem,	Causa	primária,	o	que	constitui	a	matéria,	o	que	

entra	na	composição	de	algo.

O	que	são	Princípios	Bíblicos?

Princıṕio	vem	da	palavra	grega	arkê	que	signi�ica	origem	de	

tudo,	aquilo	de	onde	uma	causa	procede.	Verdade	primeira	

(Deuteronômio	 28:	 1-2,	 Josué	 1:8,	Mateus	 7:24,	Hebreus	

5:14).

“E	não	vos	conformeis	com	esse	século,	mas	transformai-

vos	pela	renovação	da	vossa	mente,	para	que	experimenteis	

qual	 seja	 a	 boa,	 perfeita	 e	 agradável	 vontade	 de	 Deus”.	

(Romanos	12:2)

Viver	 por	 princı́pios	 bı́blicos	 não	 só	 é	 a	 maneira	 mais	

perfeita	que	alguém	pode	ter	para	alcançar	uma	vida	cheia	

de	graça,	 alegria,	 satisfação	e	vitória,	mas	 também	a	que	

agrada	ao	coração	de	nosso	Deus	e	Pai.	

2	Timóteo	2:	20-22;	Efésios	5:	25-27.

O	que	os	princípios	bíblicos	fazem	na	minha	vida?
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1)							Separação	entre	luz	e	trevas	(Daniel	2:	22)

· 	Só	o	Espıŕito	Santo	pode	arrancar	o	que	há	de	trevas	na	

minha	vida

2)							Separação	entre	terra	e	água	

· 	A� gua	refere	à	palavra,	ao	mover	de	Deus	

3)							Separação	entre	céu	e	terra	

· 	Céu	é	a	santidade	de	Deus	em	operação	

· 	 Terra	 é	 o	 lugar	 de	 luta	 para	manter	 a	 sua	 identidade	

regenerada.

Os	princípios	bíblicos	são:

· 	Válidos	para	todos	os	que	o	praticam	(Mateus	7:24);

· 	Válidos	em	todo	o	tempo	(Marcos	13:31);

· 	Válidos	em	todo	o	lugar	(Deuteronômio	28:3);

· 	Válidos	para	todo	o	procedimento	(2	Timóteo	3:	16).

Quem	se	digna	a	viver	por	princípios	bíblicos	tem:

· 	Mente	renovada	(Romanos	12:	2);

· 	Discernimento	espiritual	(Hebreus	5:	13-14);

· 	Fluir	do	Espıŕito	santo	(João	14:	15-17);

· 	Vida	ajustada	em	todas	as	áreas	(salmos	1;	1-3);

· 	Mudança	do	estilo	de	vida	(1Pedro	1:	22-23).

1.	PRINCÍPIO	DE	CARÁTER
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“E	disse	Deus:	Façamos	o	homem	à	nossa	imagem,	conforme	

a	 nossa	 semelhança;	 e	 domine	 sobre	 os	 peixes	 do	mar,	 e	

sobre	as	aves	dos	céus,	e	sobre	o	gado,	e	sobre	toda	a	terra,	e	

sobre	todo	o	réptil	que	se	move	sobre	a	terra”.	Gênesis	1:26

Quando	o	Senhor	Deus	fez	o	homem	o	ser	mais	perfeito	de	

toda	a	sua	criação,	Ele	implantou	nesse	homem	o	seu	caráter	

para	 que	 ele	 pudesse	 em	 si	 mesmo	 demonstrar	 toda	 a	

magnitude	do	Eterno	através	de	seus	atos.

	

Quando	nós	aceitamos	a	Jesus,	nós	recebemos	o	caráter	de	

Cristo.

Características	do	bom	caráter

· 	Benignidade

· 	Mansidão

· 	Domıńio	próprio	

· 	Ser	semelhante	é	ser	parecido	ao	ponto	de	ser	confundido.

· 	Obedecer	 implica	caráter,	obedeça	porque	a	 tua	vitória	

implica	em	obedecer.

Características	do	mau	caráter

· 	Mentira

· 	Engano

· 	Rebeldia
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· 	Desobediência

· 	Falta	de	amor

· 	Ira

Gálatas	 5:	 16-21	 (Mau	 Caráter);	 Gálatas	 5:	 22-23	 (Bom	

Caráter);	Lucas	16:	19-31;	Filipenses	4:	8.

Devemos	 gerar	 esse	 caráter	 nas	 nossas	 vidas,	 sermos	

cumpridores	 das	 nossas	 tarefas,	 autênticos,	 começar	 e	

terminar	o	que	nos	propusermos	a	fazer:

a)				Ter	um	coração	tratado;

b)				Ser	ensináveis;

c)					Ser	organizados;

d)				Ser	responsáveis;

e)					Sermos	pontuais.

2.	PRINCÍPIO	DE	MORDOMIA

“Tomou,	pois,	o	SENHOR	Deus	o	homem	e	o	pôs	no	jardim	do	

E� den,	para	lavrá-lo	e	guardá-lo.”	Gênesis	2:15

Adão	 precisava	 guardar	 o	 jardim.	 Isso	 implicava	

administrar	e	gerenciar.

MORDOMIA:	guardar,	tomar	conta,	observar,	administrar,	

ter	zelo,	cuidar	com	atenção,	proteção.
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E� 	preciso	que	sejamos	bons	mordomos:

a ) 	 do 	 u so 	 do 	 tempo : 	 adm in i s t rando 	 no s s a s	

responsabilidades	 de	 modo	 que	 façamos	 tudo	 com	

excelência.	(Jeremıás	48:10);

b)	dos	horários:	sendo	pontuais	em	nossos	compromissos;

c)	 do	 templo	do	Espírito	 Santo:	 cuidando	 da	 saúde	 do	

nosso	corpo,	bem	como,	também	da	higiene;

d)	das	 vestimentas:	 andando	 arrumados,	 bem	vestidos,	

representando	com	excelência	o	Reino	de	Deus;

e)	de	todas	as	demais	coisas	que	estão	diante	de	nós	

para	serem	administradas.

A	 minha	 produção	 é	 o	 resultado	 da	 administração	 que	

desenvolvo	em	meu	viver.	Quando	administro	bem	o	tempo,	

os	compromissos	e	as	responsabilidades,	há	produção!

Mordomia	implica	em	cuidar	com	amor	das	coisas	de	Deus.

Mordomia	implica	administrar	o	que	Deus	me	con�iou

O	mordomo	 cuida	 com	 zelo	 de	 tudo	 o	 que	 o	 seu	 dono	

possui:	os	bens,		os	dons,	o	ministério,	etc.

Devemos	ser	zelosos	com:

	

1)				Nosso	corpo	(1Corintios	3:	16;	6:	19-20)

2)				Nossa	alma	(Provérbios	4:	23)

3)				Nossa	famıĺia	(1	Timóteo	5:	8)
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4)				Com	o	ministério	(Hebreus	10:	23-25)

5)		 	 	Com	os	lideres	espirituais	(hebreus	13:	17;	2	Crônicas	

20:20;	Números	12:	8-10)

6)				Com	o	nosso	tempo	(Efésios	5:	14-17)

3.	PRINCÍPIO	DE	AUTOGOVERNO

“Como	a	cidade	derribada,	que	não	tem	muros,	assim	é	o	

homem	 que	 não	 pode	 conter	 o	 seu	 espıŕito”.	 Provérbios	

25:28

O	 homem	pensa,	 raciocina,	 decide,	 obedece.	 Isso	 implica	

disciplina	e	obediência.	A	nossa	 transformação	ocorre	de	

dentro	para	fora.	Só	o	Espıŕito	de	Deus	pode	nos	disciplinar.	

Uma	das	melhores	expressões	deste	princıṕio	é	a	disciplina.	

Temos	 que	 ser	 pessoas	 disciplinadas.	 Até	 a	 natureza	 se	

autogoverna.	Ela	obedece	ao	Criador.	Quem	a	compromete	é	

o	homem.

· 	A	palavra	chave	do	autogoverno	é	a	obediência;

· 	Quanto	mais	governo	interno	eu	tenho,	menos	governo	

externo	precisarei;

· 	Adão	precisava	aprender	a	obedecer,	se	autocontrolar.

Princıṕio	de	autogoverno	é	saber:

· 	O	que	é	certo	e	o	que	é	errado;

· 	O	que	eu	posso	e	o	que	eu	não	posso;
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· 	Quais	sãos	os	meus	limites.

Precisamos	 aprender	 a	 cumprir	 alvos	 e	 atingir	 metas.	

Precisamos	nos	autogovernar,	vencendo	a	procrastinação	

que	nos	impede	de	corresponder	satisfatoriamente.	

4.	PRINCÍPIO	DE	SEMEAR	E	COLHER

	“E	ordenou	o	SENHOR	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”.			Gênesis	2:16-

17

Este	princıṕio	fala	de	causa	e	efeito.	O	que	estou	colhendo	

hoje	 é	 re�lexo	 do	 que	 semeei	 antes	 (Gálatas	 6:	 9-10;	

Provérbios	19:17).	Adão	 semeou	desobediência.	 Por	 isso	

colheu	as	consequências	de	sua	atitude.	Quando	alguém	dá,	

o	retorno	é	produzido	e	esta	é	a	maneira	de	Deus	plantar	e	

colher	 a	 verdade.	 Se	 formos	 bons	 alunos,	 bons	mestres,	

bons	pais,	colheremos	a	semeadura	de	tudo	que	semeamos,	

de	 bom	 ou	 de	 ruim.	 Assim	 é	 o	 no	 ministério.	 Nossos	

discıṕulos	colhem	o	que	semeamos.	Se	estamos	plantando	

uma	boa	semente,	podemos	estar	convictos	de	que	teremos	

uma	boa	colheita.	Uma	semeadura	de	excelência	demanda	

esforço.
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5.	PRINCÍPIO	DE	SOBERANIA

	“E	Adão	pôs	os	nomes	a	todo	o	gado,	e	às	aves	dos	céus,	e	

todo	animal	do	campo;	mas	para	o	homem	não	se	achava	

adjutora	que	estivesse	como	diante	dele”.	Gênesis	2:20

Isso	implica	soberania,	onde	Deus	Soberano	discute	com	a	

sua	criação	mais	elevada,	permitindo-lhe	planejar,	julgar	e	

executar	junto	com	Ele.	Deus	como	supremo	soberano	de	

todas	 as	 coisas	 é	 a	 fonte	 de	 toda	 força	 e	 exerce	 a	 sua	

soberania	sobre	os	homens.	Adão	colocou	nome	em	todos	os	

animais	 e	 Deus	 não	 interferiu	 em	 nada.	 Queria	 que	 ele	

percebesse	que	os	animais	eram	macho	e	fêmea	e	visse	a	

necessidade	 dele	 como	 homem	 ter	 uma	 companheira.	

Assim	 como	 foi	 com	Adão,	 o	 Senhor	Deus	 tem	um	plano	

especı�́ico	para	nossas	vidas	e	para	isso	precisamos	assim	

como	Adão,	 racionar	 com	Deus,	 biblicamente,	 através	 do	

seu	Santo	Espıŕito.	Deus	é	soberano	sobre	a	criação,	sobre	as	

nossas	vidas,	sobre	todas	as	coisas.

Temos	que	aprender	a	racionar	com	Deus	e	descobrir	o	

plano	soberano	dEle	para	nós!

· 	Deus	é	soberano	e	a	sua	vontade	deve	ser	soberana	em	nós.

· 	 Estar	 debaixo	 da	 soberania	 de	 Deus	me	 faz	 prosperar	

(Mateus	6:	33)
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O	di�ícil	é	discernir:	(Provérbios	16:	1)

· 	A	voz	de	Eu

· 	A	voz	de	Deus

· 	A	voz	do	inimigo

6.	PRINCÍPIO	DE	INDIVIDUALIDADE

"E	Adão	pôs	os	nomes	a	todo	o	gado,	e	às	aves	dos	céus,	e	

todo	animal	do	campo;	mas	para	o	homem	não	se	achava	

adjutora	que	estivesse	como	diante	dele”.	Gênesis	2:20

Isso	 implica	 a	 individualidade	 de	 toda	 criação,	 tendo	

variedades	 distintas	 e	 natureza	 singular.	 Estabelece	 o	

fundamento	do	domıńio	do	homem	sobre	a	terra	como	a	

criação	superior.

· 	 Todas	 as	 coisas	 que	 Deus	 criou	 têm	 uma	 identidade	

distinta.

Deus	 criou	 as	 tribos,	 povos,	 raças	 com	 caracterı́sticas	

especı�́icas.	 Semelhantemente,	 encontraremos	 em	nossas	

escolas	 nı́veis	 diferentes	 (culturais, 	 espirituais,	

entendimento,	percepção,	absorção,	inteligência).
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7.	PRINCÍPIO	DE	UNIÃO	OU	PACTO

	“Portanto	deixará	o	varão	o	seu	pai	e	a	sua	mãe	e	apegar-se-

á	à	sua	mulher,	e	serão	ambos	uma	carne”.	Gênesis	2:24

Isto	implica	o	estabelecimento	de	um	pacto	sobre	a	terra,	

expressado	 pela	 primeira	 vez	 na	 famıĺia.	 A	 famıĺia	 foi	 o	

primeiro	ministério	instituıd́o	por	Deus.

· 	Todas	as	coisas	são	designadas	para	funcionarem	em	

harmonia	 internamente,	 mesmo	 que	 permaneçam	

distintas.	É	necessário	 ter	unidade	 interna	antes	que	

exista	harmonia	externa.

Aliança	 traz	 consigo	 a	 unção	 de	 multiplicação	 e	 de	

prosperidade.	A	verdadeira	prosperidade	está	ligada	a	uma	

alma	próspera	que	não	negocia	a	sua	aliança	por	nada,	por	

nenhum	prato	de	lentilhas.	Mas	persevera	nos	propósitos	

das	promessas	de	Deus	as	quais	Ele	vela	para	cumpri-las.

Deus	é	um	Deus	de:

· 	Aliança

· 	Pacto

· 	Autoridade
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CONCLUSÃO	

Viver	 uma	 vida	 pautada	 em	 princı́p ios 	 bı́b l icos	

proporcionará	 saúde	 na	 vida	 pessoal, 	 familiar	 e	

pro�issional,	que	abrange	a	 área	espiritual,	 educacional	 e	

�inanceira,	pois	cada	princıṕio	estabelecido	nas	escrituras	

sagradas	manifesta	a	real	vontade	de	D'us	para	o	seu	povo.	

Isso	 se	 aplica-se	 aos	mandamentos	de	D'us	 que	uma	vez	

entendido	 pelos	 os	 quais	 os	 mesmo	 foram	 entregues	 e	

revelados,	 faram	 da	 vida	 de	 cada	 servo	 de	 D'us	 um	

manancial	de	águas	vivas,	ou	seja,	o	principio	rompe	com	

qualquer	legalismo	religioso,	pois	brota	do	coração	assim	

como	 o	 Nosso	 Senhor	 nos	 ensinou	 que	 todos	 os	

mandamentos	foram	entregues	tendo	como	base	principal	

os	 princı́pios	 pelos	 quais	 D'us	 os	 revelou,	 e	 de	 forma	

brilhante	 e	 única	 Jesus	 deu	 a	 maior	 explicação	 sobre	 os	

princıṕios	dos	mandamentos	no	sermão	do	monte,	Mt5-7.	

Então	que	possamos	entender	que	cada	mandamento	nas	

escrituras	 está	 norteado	 por	 princı́pios	 que	 deve	 ser	

entendidos	 e	 aplicados	 em	 nossas	 vidas	 para	 que	 as	

promessas	 registradas	 nas	 escrituras	 possam	 vir	 sobre	

nossas	vidas,	claro	que	pra	isso	há	um	preço,	e	esse	preço	

não	 é	 fácil	 pagar,	 uma	 vez	 que	 precisamos	 vencer	 três	

grande	inimigos:	Carne,	Satanás	e	o	mundo.	Mas	Jesus	nos	

disse	 ser	 possıv́el	 NEle	 vencer	 esses	 inimigos	 e	 assim	
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conduzir	as	nossas	vidas	por	esses	princıṕios	e	desta	forma	

trazer	e	fazer	da	Terra	O	Reino	dos	Céus.	
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17.	OUTROS	PRINCÍPIOS	IMPORTANTES:	

O	PRINCÍPIO	DA	OBEDIÊNCIA	

Discıṕ ulos,	 lıd́eres,	 pastores,	 bispos	 e	 toda	hierarquia	 da	

MASF	 são	 orientados	 e	 devem	 conhecer	 e	 obedecer	 as	

doutrinas	da	MASF	pois	elas	respaldam	sua	missão,	visão	e	

valores	e	estão	em	linha	com	a	palavra	de	Deus.	

A	 Bıb́lia	 nos	 orienta	 que	 devemos	 buscar	 uma	 profunda	

transformação	de	nosso	ser	( ;	 ,	Efésios 4:24 Romanos 12:2 João 

4:23-24).	 Cristo	 não	 nos	 quer	 condicionados	 a	 regras	 que	

observamos 	 inconsc ientemente , 	 mas 	 nos 	 quer	

transformados,	 vivendo	 sobre	 Seus	 princı́pios,	 não	 sob	

regras.	 E	 com	 o	 nosso	 ser	 transformado,	 não	 somos	

“obrigados”	a	fazer	algo,	mas	sentimos	o	desejo	(ou	até	a	

necessidade)	de	fazê-lo	por	princıṕio,	por	amor.	Isso	deve	

ser	espontâneo,	nunca	forçado.

Se	verdadeiramente	buscarmos	o	Reino	de	Deus	e	o	que	Ele	

representa,	vivermos	em	comunhão	com	o	Espıŕito	Santo	e	

humildemente	 aceitarmos	 Seu	 direcionamento,	

certamente	 estaremos	 obedecendo	 e	 vivendo	 por	

princı́pios,	 não	 por	 regras.	 Lembre-se:	 isso	 não	 é	 uma	

�iloso�ia,	mas	é	algo	bem	prático.	Se	não	nos	dedicarmos	à	

oração,	ao	jejum	e	à	leitura	da	Bıb́lia,	tenha	por	certo	que	

não	atingiremos	tal	objetivo.

https://estudos.gospelmais.com.br/24/
https://estudos.gospelmais.com.br/2/
https://estudos.gospelmais.com.br/23-24/
https://estudos.gospelmais.com.br/23-24/
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A	palavra	“obediência”	signi�ica	o	ato	ou	efeito	de	obedecer,	

hábito	ou	disposição	para	obedecer,			submissão,	docilidade,	

sujeição,	 dependência.	 Desde	 o	 principio,	 podemos	

observar	que	Deus	estabeleceu	Suas	Leis	a	�im	de	nos	guiar	a	

uma	vida	conforme	o	Seu	propósito:	uma	vida	abundante	

aqui	 na	 terra	 e	 a	 Vida	 Eterna	 com	 Ele	 para	 sempre.	 No	

mundo	atual,	estamos	presenciando	uma	geração	rebelde,	

em	que	não	há	mais	respeito	e	obediência	a	qualquer	tipo	de	

autoridade:	 �ilhos	 não	 obedecem	 aos	 seus	 pais,	 alunos	

enfrentam	 seus	 professores,	 empregados	 não	 respeitam	

seus	patrões,	,	os	idosos	são	desprezados	e	marginalizados.	

Quando	meditamos	sobre	a	obediência,	necessitamos	nos	

voltar	para	os	princıṕios	da	Palavra	de	Deus	que		nos	mostra	

o	caminho	para	o	respeito	e	obediência	àqueles	que	foram	

estabelecidos	 como	 autoridade	 sobre	 nós.	 A	 quais	

autoridades	precisamos	obedecer?

1-	A	DEUS	–	Dt	27.10

Obedecer	a	Deus	 é	a	melhor	coisa	que	podemos	 fazer	na	

nossa	vida.	Esse	texto	nos	ensina	a	obedecer	a	voz	do	Senhor	

e	praticar	os	seus	mandamentos.	Conforme	Dt	10.12-13,	há	

quatro	 coisas	 que	 Deus	 nos	 pede	 para	 fazermos:	 que	

tenhamos	 temor	 a	 Ele,	 que	 andemos	 em	 todos	 os	 seus	

caminhos,	que	o	amemos	e	lhe	sirvamos	com	todo	o	nosso	

coração	e	com	toda	a	nossa	alma	para	que	guardemos	os	

seus	 mandamentos	 e	 estatutos	 para	 o	 nosso	 bem.	 A	
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obediência	 é	 um	 dos	 resultados	 de	 amarmos	 a	Deus	 (Jo	

14.21).

2-	AOS	PAIS	–	Ex	20.12	

Depois	de	Deus,	a	próxima	autoridade	que	o	Senhor	coloca	

sobre	 as	 nossas	 vida	 é	 nossos	 pais,	 aos	 quais	 devemos	

obedecer	e	honrar,	pois	esse	”	 é	o	primeiro	mandamento	

com	promessa”,	ou	seja	”	para	que	os	nossos	dias	de	vida		

que	Deus	nos	dá	 	sejam	de	bênçãos,	 	sejam	prolongados	 	e	

vivamos	por	muito	tempo	na	terra.

3-	ÀS	AUTORIDADES	CONSTITUÍDAS	–	Rm	13.1-7	

As	autoridades	constituıd́as	sobre	nós	são	os	governantes	

do	 	 Paıś,	 estado,	 cidade,	 sıńdicos,	 diretores,	 professores,	

juıźes,	médicos	que	cuidam	de	nós.O	esposo	é	autoridade	

sobre	a	esposa	(	Ef	5.22-23).Devemos	obedecer	às	Leis,	pois	

Deus	 é	 o	 nosso	 Juiz	 e	 o	 nosso	 Legislador	 (	 Is	 33.22).	 A	

Palavra	 de	 Deus	 nos	 ensina	 que	 as	 autoridades,	 os	

magistrados	(	juıźes)	são	ministros	de	Deus	para	o	nosso	

bem	e	que	 	 	toda	autoridade	vem	de	Deus.	As	autoridades		

foram	ordenadas	por	Ele	e	não	constituem	terror	para	as	

boas	 obras,	 mas	 somente	 para	 as	 más.	 E� 	 preciso	 que	

estejamos	 sujeitos	 às	 autoridades	 “não	 somente	 pelo	

castigo,	mas	também	pela	consciência”.	Por	esta	razão,	não	

devemos	resistir	a	autoridade	ou	murmurar,	mas	obedecer	
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e	pagar	a	cada	um	o	que	devemos,	tributos,	impostos	e	ter	

temor	a	elas	e	honrá-las	(v7).

4-	AOS	LÍDERES	DA	IGREJA	–	Sl	105.	15

Deus	 nos	 ordena:	 “Não	 toqueis	 nos	meus	 ungidos	 e	 não	

maltrateis	os	meus	profetas”.	Ungidos	são	as	pessoas	que	

receberam	 o	 óleo	 na	 sua	 cabeça	 e	 foram	designadas	 por	

Deus	 para	 uma	 missão	 no	 Seu	 Reino.	 Profetas	 são	 os	

mensageiros	de	Deus	para	trazer	o	sua	mensagem	ao	Seu	

povo.	 Em	 Hb	 13.17,	 está	 escrito:	 “Obedecei	 a	 vossos	

pastores,	 e	 sujeitai-vos	 a	 eles,	 porque	 velam	 por	 vossas	

almas,	como	aqueles	que	hão	de	dar	conta	delas,	para	que	o	

façam	com	alegria	e	não	gemendo,	porque	isso	não	vos	seria	

útil”.	Isso	signi�ica	que	quando	o	discıṕulo	é	desobediente,	

rebelde	 e	 o	 seu	 apóstolo,	 pastor,	 lı́der	 precisam	 estar	

gemendo	devido	a	 sua	desobediência	 “não	vos	seria	 útil”	

(v17),	isto	é:	não	vai	ser	bênção.

Devemos	obedecer	a	toda	autoridade	sobre	a	nossa	vida.	A	

obediência	a	Deus	e	a	tudo	que	Ele	ordena	em	Sua	Palavra	

nos	 proporciona	 uma	 vida	 abençoada	 por	 Deus.	 A	

obediência	é	a	chave	para	prosperarmos	em	nosso	caminho	

e	 	 sermos	 bem	 sucedidos.	 Deus	 tem	 o	melhor	 propósito	

paras	 nossas	 vidas	 e	 deseja	 que	 sejamos	 vencedores	 em	

todas	as	batalhas	(Rm	8.37).
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O	PRÍCIPIO	DA	HONRA

“Pagai	a	todos	o	que	lhes	é	devido:	a	quem	tributo,	tributo;	a	
quem	imposto,	 imposto;	a	quem	respeito,	 respeito;	a	quem	
honra,	honra.”	(Romanos	13:7)	
O	que	é	HONRA?	

E� 	 respeito,	 reconhecimento,	consideração,	valorização	do	
outro.	A	honra	 tem	a	ver	 com	“reconhecer	ou	dar	valor”,	
“tratar	 em	 alta	 estima,	 respeito	 ou	 consideração”,	 “tratar	
como	algo	precioso”.	

O	contrário	de	honra	é	a	desonra:	“tratar	como	comum	ou	
ordinário”, 	 “tratar 	 com	 desprezo”	 e 	 até 	 mesmo	
“desrespeitar”	ou	“humilhar”.	

A	Bıb́lia	 tem	muitos	 textos	que	 falam	de	HONRA.	Nesses	
dias,	 vamos	 conhecer	 alguns,	 e	 vamos	 descobrir	 que,	
quando	honramos,	plantamos	sementes	que	vão	nos	trazer	
uma	 colheita	 excelente.	 E	 quando	 a	 Bıb́lia	 fala,	 A	 QUEM	
HONRA,	 HONRA,	 ela	 está	 dizendo	 que	 a	 HONRA	 é	 algo	
direcionado	 à	 PESSOAS,	 não	 a	 COISAS.	 Esse	 pronome	
relativo	QUEM	se	refere	a	PESSOAS	e	não	a	COISAS.	

Infelizmente,	 vemos	 ao	 nosso	 redor	 como	 esse	 princıṕio	
tem	sido	abandonado.	As	pessoas	têm	perdido	o	respeito	e	o	
valor	 umas	 pelas	 outras.	 Hoje	 em	 dia	 as	 pessoas	 têm	
valorizado	mais	as	coisas	do	que	as	pessoas.	Há	um	ditado	
que	 diz:	 “COISAS	 foram	 feitas	 para	 serem	 USADAS	 e	
PESSOAS	para	serem	AMADAS”.	Mas	o	que	nós	vemos	hoje	é	
o	contrário.	Coisas	são	amadas	e	pessoas	são	usadas.	Coisas	
tem	tido	mais	valor	do	que	as	pessoas.	Por	isso	vemos	as	
pessoas	 respeitando	 cada	 vez	 menos	 umas	 as	 outras,	
con�iando	 cada	 vez	 menos	 umas	 nas	 outras. 	 Se	
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decepcionando	cada	vez	mais	umas	com	as	outras.	

Vemos	muitos	exemplos	de	DESONRA:	

.	 Na	 família	 –	 �ilhos	 desrespeitando	 os	 pais,	 pais	
aborrecendo	os	�ilhos,	esposos	e	esposas	não	se	respeitam	
mais;	

.	No	trabalho	–	funcionários	não	respeitam	seus	patrões	e	
vice-versa;	

.	 Na	 sociedade	 –	 Pessoas	 não	 respeitam	 mais	 as	
autoridades	(polıćias,	governantes);	

.	Na	escola	–	Alunos	desrespeitando	os	professores;	

.	Na	Igreja	–	Falta	de	respeito	com	o	próximo,	com	os	lıd́eres,	
com	os	Pastores,	com	os	irmãos;	

.	Com	Deus	–	pessoas	que	só	honram	a	Deus	com	os	lábios	
mas	o	coração	está	distante	dEle.

	E	a	quem	devemos	honrar?	

Em	primeiro	lugar	a	Deus,	e	depois	a	todas	as	pessoas.	Isso	é	
muito	claro	nos	Mandamentos	que	Deus	entregou	a	Moisés,	
em	E� xodo	20.	Os	quatro	primeiros	nos	ensinam	a	honrar	a	
Deus	e	os	demais,	aos	homens.	

Vamos	aprender	como	honrar	a	Deus,	nossa	famıĺia,	nossos	
amigos,	 as	 autoridades,	 e	 como	 essa	 honra	 a	 Deus	 e	 aos	
outros	vai	trazer	benefıćios	para	a	nossa	vida.	

E,	para	começar,	vamos	 fazer	uma	aliança	de	honra:	orar	
todos	 os	 dias,	 ler	 a	 Bı́blia	 todos	 os	 dias,	 sempre	 dizer	
OBRIGADO,	POR	FAVOR,	COM	LICENÇA,	PERDA�O.

A	Bıb́lia	nos	ensina	isso.	Vamos	ver?	

1.	Honramos	a	Deus	quando	respeitamos	e	valorizamos	
a	Ele	e	aos	seus	ensinos			
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Honra	 tem	 a	 ver	 com	 respeito,	 valorização,	 apreciação.	
Muitos	deixam	de	honrar	a	Deus	ou	mesmo	O	desonram,	
quando	tratam	a	Sua	Palavra	e	a	Sua	presença	em	suas	vidas	
como	algo	comum.	Ou	seja,	dão	aos	ensinos	da	Palavra	de	
Deus	a	mesma	atenção	que	dão	a	um	livro	ou	a	uma	aula	
normal,	dão	aos	desejos	da	sua	carne	mais	importância	do	
que	a	presença	do	Espıŕito	de	Deus	em	suas	vidas.	Escolhem	
pecar	satisfazendo	a	carne	e	entristecendo	o	Espıŕito.	Ou	
mesmo	não	fazendo	o	que	é	errado,	mas	deixando	de	fazer	o	
que	Deus	nos	pede	na	Bıb́lia	porque	não	são	cobrados.	

Agindo	 assim,	 mostramos	 com	 nossas	 atitudes	 que	 não	
valorizamos	a	Deus	e	a	Sua	Palavra.	Assim	desonramos	ou	
deixamos	 de	 honrar	 ao	 Senhor.	 Lembre-se	 que	 são	 os	
nossos	frutos	que	mostram	quem	somos	de	verdade.	Quer	
honrar	a	Deus?	Valorize	e	respeite	a	Ele	e	aos	Seus	ensinos.		

2.	Honramos	a	Deus	quando	não	duvidamos	DEle	

Nossa	incredulidade	e	insegurança	desonram	a	Deus,	pois	
estamos,	 na	 prática,	 duvidando	 de	 Seus	 ensinos	 e	 Seu	
cuidado	 para	 com	 as	 nossas	 vidas.	 Quando	 duvidamos,	
estamos	 desagradando	 a	 Deus	 (Hebreus	 11:1)	 e	
desonrando	a	Ele,	pois	estamos	declarando	que	não	temos	a	
plena	certeza	de	que	Ele	cumprirá	o	que	falou.	Quer	honrar	
a	Deus?	Creia	nEle	e	con�ie	no	Seu	cuidado.		

3.	Honramos	a	Deus	quando	damos	graças	em	tudo	

O	povo	de	Israel,	durante	seu	perıódo	de	peregrinação	pelo	
deserto,	desonrou	e	irritou	Deus	a	ponto	de	Ele	decidir	que	
nenhum	deles	 entraria	na	 terra	da	promessa.	A	maneira	
como	 eles	 �izeram	 isso	 foi	 com	 as	 suas	 murmurações	 e	
reclamações.	 Quando	 entregamos	 nossa	 vida	 a	 Deus,	
sabemos	 que	 Ele	 passa	 a	 dirigir	 os	 nossos	 caminhos.	
Quando	 reclamamos	 ou	 murmuramos	 de	 coisas	 que	
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acontecem	na	nossa	vida,	demonstramos	nossa	arrogância,	
egoıśmo	e	ingratidão.	

A	Bıb́lia	não	nos	pede	para	dar	graças	por	tudo,	porque	nem	
tudo	é	motivo	de	graças,	mas	diz	“EM	TUDO”.	O	dar	graças	
em	 tudo	mostra	que	conseguimos	 reconhecer	a	Deus	em	
todos	os	nossos	caminhos	e	que	somos	agradecidos	por	isso,	
pelo	fato	de	Ele	continuar	sempre	conosco	como	prometeu.	

Dar	graças	em	tudo	é	o	reconhecimento	de	que	recebemos	
de	Deus	mais	do	que	merecemos,	merecıámos	o	inferno	e	
Ele	nos	deu	a	Redenção.	Quando	damos	graças	em	situações	
desagradáveis	estamos	declarando	que	as	lutas	e	as	a�lições	
da	vida	aqui	nunca	tirarão	a	alegria	da	Salvação	ou	nos	farão	
esquecer	o	favor	de	Deus	revelado	na	pessoa	de	Jesus.	Quer	
honrar	a	Deus?	Dê	graças	em	tudo	(I	Tessalonicenses	5:18).		

4.	Honramos	a	Deus	quando	damos	a	Ele	algo	que	nos	
custa	(II	Samuel	24:24)		

Muitos	têm	dedicado	a	Deus	sobras	de	sua	vida	e	quando	
não	 dão	 justi�icam	 falando	 que	 não	 sobrou	 (não	 sobra	
tempo	para	orar	mais	ou	para	fazer	discıṕulos,	não	sobra	
dinheiro	para	primiciar	e	ofertar).	

Já	 vimos	 que	 honramos	 a	 Deus	 quando	 damos	 a	 Ele	 o	
primeiro	lugar.	Primiciar	e	fazer	discıṕ ulos	vão	nos	custar,	
talvez	 tenhamos	 que	 sacri�icar	 algo	 que	 gostamos	 ou	
desejamos	para	isso,	mas	quando	fazemos	isso	honramos	a	
Deus.	Quer	honrar	a	Deus?	Dê	a	Ele	o	seu	melhor,	mesmo	que	
custe	muito	pra	você.		

5.	Honramos	a	Deus	quando	honramos	as	autoridades	
que	Ele	 tem	posto	 sobre	a	nossa	vida	 (Mateus	10:41,	
Efésios	6:2,3)	

Quando	 honramos	 as	 autoridades	 religiosas	 (Lıd́eres	 de	
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MD4,	 NEF's	 e	 Apostolo,	 Bispos,	 Pastores,	 Evangelistas,	
Diáconos),	 as	 autoridades	 civis	 (Presidente,	 Governador,	
Prefeito,	 Juiz,	 Delegado,	 etc.),	 os	 familiares	 (Pais	 e	
responsáveis	 legais)	 e	 sociais	 (Professores,	 etc.)	 estamos	
honrando	a	Deus.	Quando	desrespeitamos	as	autoridades	
desrespeitamos	 a	 Deus	 de	 maneira	 indireta,	 pois	 toda	
autoridade	provem	dEle	(Romanos	13:1,2).	Agindo	assim	
deixamos	 de	 honrar	 a	 Deus	 e	 atraı́mos	 sobre	 nós	
condenação.	Quer	honrar	a	Deus?	Dê	honra	as	autoridades	
que	Ele	tem	posto	sobre	a	sua	vida.

18.	 OS	 DONS	MINISTERIAIS	 NA	 IGREJA	 CONFORME	 A	

PALAVRA	DE	DEUS	(Efesios	4:11-18)	

O	 Senhor	 Jesus,	 antes	 de	 subir	 ao	 Céu,	 con�iou	 aos	 seus	

servos	 o	 cuidado	 e	 administração	 dos	 seus	 bens,	 a	

continuação	 da	 obra	 que	 Ele	 começou	 a	 fazer:	 Ensinar,	

pregar	 a	 Palavra,	 libertar	 os	 cativos,	 curar	 os	 enfermos,	

expulsar	 os	 demônios	 para	 que	 as	 vidas	 que	 Deus	 ama	

sejam	salvas	e	cuidadas	pela	Igreja.

	E� 	isto	um	grande	privilégio,	uma	grande	honra,	e	aos	seus	

servos,	 cumpre	 nunca	 esquecer	 que,	 para	 tanto,	 homem	

nenhum	 será	 capaz,	 se	 por	 Deus	 não	 for	 chamado	 e	

habilitado.

	 Em	 I	 Cor.	 12:4	 -11;	 Ef.	 4:11	 diz	 a	 respeito	 dos	 dons	

espirituais	 e	 dons	 ministeriais,	 sendo	 que	 Jesus	 Cristo	

concede	os	ministérios	e	o	Espıŕito	Santo	distribui	os	dons,	

que	tem	a	�inalidade	de	capacitar	estes	ministérios.

Efésios	4:7-14	Diz	que	Jesus	deu	dons	a	igreja."	Mas	a	cada	
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um	de	nós	foi	dada	a	medida	conforme	o	dom	de	Cristo."

Por	isso	foi	dito:	Subindo	ao	alto	levou	cativo	ao	cativeiro,	e	

deu	dons	aos	homens.

Esta	palavra	aqui	não	é	carisma,	é	uma	palavra	que	se	refere	

mais	ao	caráter	do	dom,	do	que	o	dom	em	si,	Jesus	deu	dons	a	

igreja,	aqui	a	palavra	dons,	não	é	a	mesma	de	1	Corıń tios	12,	

que	fala	dos	dons	do	Espıŕito	Santo.	Aqui	fala	do	dom	que	é	

dado	 em	 forma	 de	 ministérios	 aos	 homens,	 mulheres,	

pessoas.	 Os	 ofıćios	 falam	 de	 pessoas,	 Ele	 deu	 pessoas	 a	

igreja,	 esses	 dons	 aqui	 são	 em	 forma	 de	 pessoas	 com	

ofıćios/ministérios.	

Estes	 ministérios	 ou	 ofı́cios	 são:	 Apóstolos,	 Profetas,	

Evangelistas,	 Pastores	 e	 Mestres.	 Segundo	 este	 texto	 o	

Senhor	 Jesus	 deu	 estes	 ministérios	 com	 a	 �inalidade	 de	

aperfeiçoar	e	edi�icar	os	santos,	para	que	o	serviço	no	reino	

do	 Senhor	 fosse	 desempenhado	por	 pessoas	 chamadas	 e	

capacitadas,	 todos	 exercendo	 o	 seu	ministério	 de	 acordo	

com	que	recebeu	do	Senhor.

Existem	ainda	os	que	 são	 considerados	de	 apoio	para	os	

quıńtuplos	ofıćios	ministeriais.	Estes	são	denominados	de	

ministério	de	socorros.		Vejamos	cada	um	deles:

1º-	 APÓSTOLO:	 Este	 vocábulo	 pode	 ser	 encontrado	 79	

vezes	no	novo	testamento,	literalmente,	signi�ica	enviado.	(	

do	grego,	enviado,	mensageiro,	embaixador	),

A	princıṕio	era	considerado	apóstolo	somente	aquele	que	

pertencia	 ao	 grupo	 dos	 doze,	 mais	 tarde,	 com	 o	
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desenvolvimento	 da	 igreja	 vemos	 Paulo	 defender,	 diante	

dos	gálatas,	sua	autoridade	apostólica.	Em	suas	cartas,	ele	

se	identi�ica	como:	“Paulo,	apóstolo	de	nosso	Senhor	Jesus	

Cristo.”

Sendo	um	dom	Ministerial,	segundo	lemos	em	Efésios	4:8.	

Sabemos	com	segurança	que	os	apóstolos	jamais	estiveram	

ausentes	da	igreja,	embora	não	mais	receberam	o	mesmo	

tıt́ulo,	continuam	a	realizar	o	mesmo	trabalho	daqueles	que	

espalharam,	 de	 Jerusalém,	 a	 mensagem	 de	 Cristo.	

Missionários,	ou	apóstolos,	enviados	por	Jesus	continuam	

ativos	na	expansão	do	reino	de	Deus.

O	 tı́tulo	 é	 usado	 para	 Cristo	 (	 Hebreus	 3:1	 ).Os	 doze	

discıṕulos	escolhidos	por	Jesus	(	Mateus	10:2	).	O	apóstolo	

Paulo	(Romanos	1:1;	2	Corıń tios	1:1;	Gálatas	1:1)	e	outros	

(Atos	 14:4,14;	 Romanos	 16:7;	 	 	 	 	 	 	 Gálatas	 1:19;	 1	

Tessalonicenses	2:6,7).	

Há	 uma	 caracterı́stica	 no	 termo	 “Apóstolo”	 que	 é	 dada	

somente	 aqueles	 que	 estabeleceram	 a	 igreja,	 tinham	

autoridade	total	na	igreja,	no	tocante	à	revelação	divina	da	

mensagem	original	do	evangelho,	como	ninguém	mais	até	

hoje,	isto	é	eles	foram	instrumentos	do	Espıŕito	Santo,	para	

revelação	da	palavra	escrita.	Ef.2:20;	3:5;	Ap.	2:2.

No	dicionário	Larousse	Cultural	da	lıńgua	portuguesa	diz	

que	Apóstolo	são:

1.	...os	doze	discıṕ ulos	como	os	primeiros	mensageiros	do	

evangelho	chamados	por	uma	vocação...

2.	 nome	 daqueles	 que	 pela	 primeira	 vez	 pregaram	 o	
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evangelho	em	uma	cidade	ou	paıś.

3.	 aquele	 que	 se	 dedica	 à	 propagação	 e	 defesa	 de	 uma	

doutrina.

4.	Pregador,	missionário.

	Apostolado:

1.	Missão	de	um	Apóstolo	ou	dos	apóstolos

2.	Atividade	visando	à	difusão	da	fé	cristã

	Apostolar:	adj.	Edi�icante	próprio	de	um	apóstolo

Apostolar:	 Vt.	 (	 Verbo	 transitivo)	 pregar	 como	 apóstolo;	

ensinar	publicamente.

Está	relacionado	a	administração,	implantação,	fundação	de	

igrejas	e	que	tem	autoridade	para	dar	cobertura.	A	Igreja	

dos	nossos	dias	não	pode	deixar	de	 lado	o	ministério	do	

apóstolo,	 pois	 isto	 trará	 uma	 grande	 in�luência	 para	 o	

crescimento	 do	 reino	 de	 Deus,	 implantação	 de	 Igrejas,	 e	

divulgação	do	evangelho.

2º	 -	 PROFETA:	 "Proclamador	 de	 verdades	 inspiradas",	

Signi�ica	 também	 "aquele	 que	 fala	 a	 outrem	 da	 parte	 de	

alguém"

A	�inalidade	do	profeta	na	Igreja	não	é	para	acrescentar.

Do	 dicionário	 teológico.	 Profeta:	 (	 Do	 Hebraico	 nabi,	 do	

Grego	prophetes	)	O	que	fala	por	Deus	ou	em	lugar	de	Deus.	

E� 	 o	 porta-voz	 da	 divindade,	 cuja	 missão	 é	 preservar	 o	

conhecimento	e	a	vontade	do	U� nico	e	verdadeiro	Deus.

Você	pode	profetizar,	mas	isso	não	o	torna	um	profeta.	Todo	

profeta	profetiza,	mas	nem	todo	que	profetiza	é	profeta.
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Profeta	é	um	ofıćio,	Cristo	deu	dons	aos	homens.	Profeta	é	

uma	pessoa,	que	tem	um	dom	ministerial.

Profeta	é	um	ofıćio	estabelecido	na	igreja,	ele	é	um	o�icial	na	

mesma,	ele	tem	um	ministério.	 	 	 	 	 	 	No	profeta	operam:	A	

palavra	 de	 Sabedoria,	 a	 palavra	 de	 Conhecimento	 ou	

Discernimento	de	espıŕitos.	(	Esses	são	dons	de	revelação	)	

Em	1Corintios	14:29	-	30,	Paulo	está	falando	a	respeito	da	

revelação.

Não	devemos	portanto	confundir	o	cargo	de	profeta,	com	a	

simples	manifestação	da	profecia.

O	 verdadeiro	 profeta	 não	 é	 aquele	 que	 prega,	 embora	

quando	 pregamos	 estamos	 profetizando,	 profeta	 é	 um	

vidente	e	as	marcas	são	sobrenaturais.	Ele	precisa	operar	

pelo	menos	em	dois	dons	do	Espıŕito,	(dons	de	revelação	)

Muitos	trechos	bıb́licos	revelam,	acima	de	qualquer	dúvida,	

ser	um	profeta	do	novo	 testamento	um	Dom	ministerial,	

distinto,	portanto,	do	que	pretendem	alguns	ser	o	Dom	de	

profecia,	 atualmente.	 Os	 dons	ministeriais	 foram	 dado	 à	

Igreja	depois	que	Cristo	subiu	às	alturas,	que,	certamente,	

assim	como	os	dons	espirituais,	 se	manifestou	depois	da	

descida	do	Espıŕito	Santo,	no	dia	de	Pentecoste.

Assim,	 podemos	 ver	 com	 clareza, 	 que	 o	 profeta	

representava	 um	 Dom	 ministerial	 de	 reconhecida	

autoridade	perante	a	Igreja.

A	prova	disto	é	encontrada	em	Atos	13:1-3.	Aqui	temos	uma	

reunião,	em	que	estava	presente	um	grupo	de	profetas,	por	

quem	disse	o	Espıŕito	Santo:	separai-me	agora	a	Barnabé	e	a	
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Saulo	 para	 a	 obra	 a	 que	 os	 tenho	 chamado.	 O	 texto	 em	

seguida	 nos	 dá	 clara	 ideia	 da	 autoridade	ministerial	 que	

tinham.	Então,	orando	e	jejuando,	e	impondo	sobre	eles	as	

mãos,	os	despediram.	Isto	nunca	teria	acontecido	se	não	se	

tratasse	de	pessoas	de	reconhecida	autoridade	ministerial,	

pois	o	que	aconteceu	é	muito	semelhante	ao	ocorrido,	sob	a	

presidência	de	Paulo	e	Barnabé	em	Atos	14:23.

Desde	 então	 o	 ofı́cio	 de	 profeta	 permanece,	 não	 para	

acrescentar	algo	à	perfeita	revelação	das	escrituras,	mesmo	

porque	 a	 atuação	 do	 profeta	 do	 novo	 testamento	 e	

completamente	diferente	do	profeta	do	antigo	testamento.

	A	sua	função	é	edi�icar,	consolar	e	exortar	o	corpo	de	Cristo	

mediante	o	inspirado	e	inspirador	Dom	de	um	ministério	

que	interpreta	e	aplica	essas	Escrituras	com	nova	luz,	vida	e	

poder,	 a	 cada	 geração	 e	 a	 cada	 circunstância,	 por	 uma	

renovada	e	imediata	operação	do	Espıŕito	Santo.

E� 	certo	que	o	Espıŕito	Santo	não	erra	e	não	falha.	A	falha	ou	o	

erro	é	de	instrumento	humano.	Se	contudo	,	não	houvesse	a	

possibilidade	 de	 falhas	 ou	 erros	 na	 profecia,	 seria	

desnecessária	a	recomendação	de	I	Co.	14:29.

Precisamos	 tremendamente	 do	 ministério	 profético	 na	

Igreja	em	nossos	dias,	mas	do	modo	real	e	tão	proveitoso	

como	descreve	o	novo	testamento!

3º.	EVANGELISTA:	Signi�ica	proclamador	de	boas-novas	ou	

o	que	leva	o	Evangelho	da	salvação,	aquele	que	anuncia	o	

evangelho	de	Cristo.	Trata-se	de	um	carisma	especı�́ico,	que	
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capacita	o	crente	a	disseminar,	de	forma	extraordinária,	as	

boas	novas.	Evangelista	é	um	vocábulo	encontrado	apenas	

três	vezes	no	Novo	Testamento.			"...Filipe,	o	evangelista..."	(	

At.	21:8	);				"Ele	mesmo	concedeu	uns	para	evangelistas..."		(	

Ef.	4:11	);	"...	Faze	o	trabalho	de	evangelista..."	(	2	Tm.4:5	).

Como	vemos,	a	primeira	referência	 é	a	um	homem	como	

evangelista,	a	Segunda,	ao	Dom	de	evangelista	e	a	terceira,	

ao	trabalho	de	evangelista	-	um	homem,	o	Dom,	o	trabalho.

Atos	 8	 Mostra	 um	 verdadeiro	 evangelista,	 Felipe,	 ele	

possuıá	 este	Dom.	embora	neste	perıódo	designado	para	

servir	como	diácono,	(	At.	6:5	)	sua	verdadeira	vocação	era	

de	 evangelista	 e	 neste	 texto	 ele	 começa	 a	 exercer	 seu	

verdadeiro	chamado.

A	verdadeira	marca	de	um	evangelista	são	os	dons	de	curar	

e	 operações	 de	milagres.	 Se	 estas	marcas	 não	 estiverem	

presentes	 na	 vida	 do	 evangelista	 ele	 será	 apenas	 um	

exortador	ou	pregador.	Atos.	8:4-8	Mostra	as	operações	dos	

dons	na	vida	do	evangelista	Felipe,	para	capacitá-lo.	Será	

com	sinais	e	prodıǵios	que	os	gentios	serão	empactados	e	se	

converterão	ao	evangelho.	Em	At.	21:8	con�irma	queele	era	

um	evangelista.	O	Apóstolo	Paulo	exortou	a	Timóteo:	Faze	o	

trabalho	de	evangelista,	(	2	Tm.	4:5	).

De	 maneira	 geral	 todos	 temos	 a	 obrigação	 de	 pregar	 o	

evangelho.	Mas,	entre	os	santos,	alguns	são	chamados	para	

faze-lo	de	forma	mais	dinâmica	e�iciente,	ousada,	movidos	

por	Deus	de	uma	forma	especial.	En�im	de	forma	milagrosa.	

No	 evangelista	 a	 paixão	 pelas	 almas	 atinge	 o	 ápice	 e	
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consumação	 na	 forma	 dum	 ministério	 que	 domina	 e	

absorve	toda	a	vida,	seu	coração	pulsa	por	almas,	por	vidas,	

a	vocação	divina	o	 inspira	e	anima,	o	amor	pelas	almas	o	

move,	o	Espıŕito	Santo	o	constrange.

	Ele	é	capaz	de	exclamar	como	Paulo:	 ...Sobre	mim	pesa	a	

obrigação	(...)	e	ai	de	mim	se	não	pregar	o	evangelho	(	I	Co.	

9:16	)	Ele	não	é	pastor,	ele	ganha	e	o	pastor	cuida.	(	At.	8:26	).

Unção	para	evangelizar	(	Lc.	4:18;	At.	8:25;	8:40;	Ef.	2:17;	

IPe.	2:25	).

Jesus	 Cristo	 foi	 o	 evangelista	 modelo.	 Felipe	 foi	 grande	

exemplo	 de	 imitação	 do	 mestre.	 Pode	 ser	 tomado	 como	

paradigma	deste	importante	ministério.

Jesus	 tanto	 pregava	 às	 multidões	 como	 a	 um	 indivıd́uo.	

Felipe	 desprendeu-se	 da	 grande	 popularidade	 que	 já	

desfrutava	em	Samaria;	deixou	as	multidões	maravilhadas	

e,	na	direção	do	Espıŕito	Santo,	foi	ao	encontro	de	um	único	

homem	 a	 quem	 evangelizou	 com	 o	 mesmo	 interesse	 e	

grande	 resultado	 para	 o	 reino	 de	 Deus.	 Uma	 tradição	

informa	que	no	quarto	século	do	cristianismo	ainda	existia	

uma	 Igreja	 Cristã	 na	 Etiópia,	 como	 fruto	 do	 testemunho	

daquele	homem,	ganho	para	Cristo	por	Felipe,	na	estrada	

deserta.

Devido	à	incorreta	concepção	do	ministério	de	evangelista,	

vemos,	às	vezes,	um	evangelista	ocupado	com	uma	pequena	

Igreja,	completamente	fora	de	sua	função,	ou	mesmo,	sem	

qualquer	 evidência	 deste	 Dom	ministerial.	 E� 	 evangelista	

simplesmente	porque	alguém	o	determinou	ou	porque	lhe	
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deram	este	nome.	 Isto	nada	 tem	a	 ver	 com	o	verdadeiro	

ministério	de	;	 isto	não	tem	nenhum	fundamento	bıb́lico.	

Nem	se	pode	admitir	que	seja	o	meio	correto	de	descobrir	

vocação	para	o	ministério.

O	trabalho	de	evangelista	exige	coragem	e	estas	virtudes	o	

imunizam	contra	o	medo.	Tudo	isto	se	encerra	na	exortação	

de	 Paulo:	 "	 Admoesto-te	 que	 reavivas	 o	Dom	de	Deus"	 (	

Timóteo	tinha	este	ministério	com	vemos	nas	declarações	

de	Paulo).	As	virtudes	aı	́expostas	correspondem	às	boas	

condições	espirituais	do	evangelista	e,	de	algum	modo,	de	

todos	os	crentes.

E� 	certo	que	o	poderoso	Dom	de	evangelista	não	é	comum	a	

todos	os	crentes;	no	entanto,	a	responsabilidade	de	pregar	o	

Evangelho	 a	 toda	 criatura	 é	 comum	 a	 todos	 os	 salvos,	 a	

quantos	amam	a	Deus	e	a	sua	obra.

4.	 PASTOR:	De	 todos	 os	 ofıćios	 do	 ministério	 cristão,	 o	

pastorado	é	o	mais	conhecido	em	nossos	dias.	Não	raro,	o	

tı́tulo	 é	 dado	 até	 mesmo	 aos	 ministros	 em	 diferentes	

funções	ministeriais.	A	função	é	tão	honrosa,	que	o	antigo	

Testamento	 frequentemente	 atribui	 a	 Deus	 o	 tı́tulo	 de	

pastor	de	 Israel	 (	 Jr.	23:4;	Sl.	23:1;	Sl.	80:1	 ).	O	vocábulo	

originalmente	aplicado	a	um	guardador	de	ovelhas	signi�ica	

apascentador,	guia,	protetor	(	Is.	40:11	).	Estas	de�inições	

correspondem	às	varias	fases	das	atribuições	e	deveres	do	

pastor.	Como	no	caso	dos	demais	ministérios,	encontramos	

em	Jesus	o	grande	exemplo	de	pastor.
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Jesus	como	exemplo	do	bom	pastor:

1.	O	bom	pastor	dá	a	sua	vida	pelas	suas	ovelhas.

2.	conhece	as	suas	ovelhas

3.	guia	as	suas	ovelhas

4.	pastor	e	bispo	das	nossas	almas,	(	1Pe.	2:25	).

Signi�ica	 o	pastor	que	 tem	verdadeiro	 cuidado	de	nossas	

almas,	que	as	busca,	alimenta	e	sustenta;	que	amas	as	suas	

ovelhas	 e	 as	 protege	 "sem	 tosquenejar".	 Como	 bispo	 de	

nossas	 almas,	 Ele	 as	 supervisiona,	 dirigindo-as	 sábia	 e	

convenientemente.	 Guia-nos	 com	 segurança	 em	 toda	 a	

nossa	peregrinação	neste	mundo	de	perigos	espirituais.

O	cuidado	que	Cristo	tem	de	nós,	como	Pastor	e	Bispo	de	

nossas	almas,	pode	ser	expresso	nestas	palavras:	"	instruir-

te-ei	e	ensinar-te-ei	o	caminho	que	deves	seguir;	e,	sob	as	

minhas	vistas,	te	darei	conselhos"	(	Sl.	32:8).

Como	temos	 falado	os	 tıt́ulos	 às	vezes	correspondem	aos	

dons	ministeriais,	e	estes	se	revelam	na	pratica	e	na	função	

dignas	da	 aprovação	de	Deus.	Os	dons	 espirituais	devem	

determinar	o	ministério	e	este	evidenciá-lo	pelo	seu	caráter	

e�iciente	e	pelas	qualidades	virtuosas	dos	que	os	possuem.

O	pastorado	e�iciente	é	um	Dom	de	Cristo.	não	depende	de	

curso	especial,	nem	é	produto	de	treinamento.	Cristo	o	deu	à	

sua	Igreja	(	Ef.	4:11	).	Não	pode	ser	substituıd́o	por	nenhuma	

preparação	intelectual.	A	instrução,	a	preparação	através	de	

uma	 escola	 teológica	 é	 importante	 e	 fundamental	 para	 o	

exercı́cio	 do	 ministério	 pastoral,	 para	 aqueles	 quem	
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receberam	o	chamado,	não	há	duvida	de	que	este,	para	ser	

proveitoso,	para	ser	uma	verdadeira	benção	para	a	Igreja,	

necessita			ser	um	Dom	vindo	do	alto	(	Tg.	1:17	).

Em	João	21:15-17,	no	diálogo	que	Jesus	manteve	com	Pedro,	

antes	de	sua	restauração	ao	ofıćio	pastoral,	o	mestre	usou	

dois	termos,	que	sugerem	dupla	função	do	pastor,	que	são:

1.	 	 	 	 	 	Apascentar.	"Apascenta	meus	cordeiros...	apascenta	

minhas	ovelhas".	O	vocábulo	signi�ica	 "	alimentar,	dar	de	

comer,	sustentar,	nutrir".	A	linguagem	é	�igurada	e	traduz	o	

dever	 de	 doutrinar	 ensinando	 a	 Palavra,	 ministrar	

conhecimento,	dirigir	no	bom	caminho;

2.	 	 	 	 	 	Pastorear,	guardar:	pastoreia	as	minhas	ovelhas.	O	

sentido	de	pastorear	vai	alem	de	apascentar,	isto	é,	o	dever	

de	guiar	o	rebanho,	e	não	somente	alimentar,	mas	conduzir	

ao	pasto,	ou	mesmo	prover	pastagem	para	o	rebanho.	Nos	

tempos	de	seca,	o	pastor	precisa	encontrar	erva	e	água	para	

alimentar	o	rebanho.	Era	isto	um	tipo	do	pastor	de	almas,	

que,	 pela	 graça	 de	 Deus,	 deve	 sobrepor-se	 às	 diferentes	

crises	que	 tenha	que	 enfrentar,	 em	 condições	de	 sempre	

prover	o	rebanho	do	vital	alimento,	pela	orientação	sadia,	

pela	 mensagem	 ungida,	 pela	 palavra	 vivi�icadora,	

...alimentando	 com	 as	 palavras	 da	 fé	 e	 da	 boa	 doutrina	

bıb́lica...	(	ITm.	4:6	).

E� 	 dever	 também	 do	 pastor	 de	 ovelhas	 proteger	 do	mau	

tempo	e	dos	animais	ferozes	(	Am.	3:12;	I	Sm.	17:34,35;	At	

20:28	).

Além	disto,	o	ofıćio	pastoral	incluıá	a	obrigação	de	buscar	e	
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recuperar	a	ovelha	fraca	e	a	doente	ou	desviada	(	Ez.	34:8;	

Lc.	15:7).	Para	tudo	isto	é	necessário	aquele	amor	que	Jesus	

enfaticamente	indagou	haver	em	Pedro	(	Jo.21:15-17	).

	As	qualidades	do	pastor

Como	parte	dessas	funções,	o	ministério	pastoral	abrange	

os	seguintes	encargos:

1)					Doutrinar	os	irmãos,	isto	é,	ensinar	os	irmãos	a	andar	e	

viver	segundo	a	Palavra	de	Deus	(	I	Tm.	3:2	).

2)					Apascentar	o	rebanho	de	Deus	com	cuidado	e	amor	0	I	

Pe.	5:1-3	).

3)					Exercer	vigilância	espiritual	sobre	o	mesmo,	proteger	(	

At.	20:28	).

4)					Admoestar	com	longanimidade,	com	amo	(	At.	20:31;	2	

Tm.	4:2	).

5)					Cuidar	dos	necessitados	(	Gl.	2:	9,10	).

6)	 	 	 	 	Visitar	os	enfermos	e	ajudá-los	 com	ministração	e	

oração	da	fé	(Tg.5:14,15)

7)					Cumprir	o	papel	de	despenseiro	dos	mistérios	de	Deus	

(	I	Co.	4:1,2	).

Assim	 como	 na	 vida	 do	 evangelista	 os	 dons	 de	 curar	 e	

operações	de	milagres	estão	presentes	como	sua	credencial,	

o	 pastor	 também	 é	 aquele	 que	 opera	 nestas	 mesmas	

manifestações,	 e,	 além	disso,	 ele	 tem	 governos	 operando	

através	do	seu	ministério.	Governar,	administrar.

Apascentar,	 pastorear,	 governar/administrar	 cabe	 àquele	

que	recebeu	do	Senhor	o	Dom	para	isso,	o	evangelista	não	

tem	estas	quali�icações,	ele	evangeliza	na	unção,	e	a	pessoa	
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se	converte,	agora	é	com	o	pastor.

Um	homem	que	governa	a	Igreja	de	Deus.	Só	o	homem	que	

governa	 bem	 a	 sua	 casa	 terá	 su�iciente	 autoridade	 para	

governar	a	Igreja	de	Deus	(	I	Tm.3:5	).

Entre	os	dons	ministeriais,	Paulo	menciona	"governos"	ou	

habilitação	de	Deus	para	pastorear	apropriadamente	a	sua	

Igreja	(	I	Co.	12:28	).	Esta	habilidade	para	governar	inclui:

1º	-	Capacidade	para	distribuição	de	serviço	aos	membros	

da	 Igreja.	 Agostinho	 diz:	 A	 cabeça	 dos	 desocupados	 é	 a	

morada	de	Satanás	e	os	demônios	procuram	mãos	ociosas	

para	fazer	a	sua	maligna	obra.

2º	-	Capacidade	para	administração	�inanceira.	A	habilidade	

do	 pastor	 para	 cuidar	 dos	 negócios	 da	 Igreja	 de	 modo	

proveitoso	e	honradamente	inspira	con�iança	nos	membros	

para	contribuir.	Desperta	o	interesse	de	todos	os	�ieis.

Governar	 é	uma	capacidade	que	não	 se	deve	 subestimar,	

pois	dele	depende	a	boa	ordem,	a	estabilidade	e	o	progresso	

da	Igreja	em	todos	os	sentidos.

E� 	uma	necessidade	imperiosa	no	ministério	do	pastor,	com	

a	responsabilidade	de	governar	a	Igreja	de	Deus

O	apóstolo	Pedro	ensina	(	I	Pe.5:2,3	).

Aqui	temos	três	regras	de	grande	importância:

1ª	-	Não	por	constrangimento,	mas	espontaneamente,	com	

o	coração.

2ª	-	Nem	por	sórdida	ganância,	mas	de	boa	vontade

3ª	-	Nem	como	dominadores	dos	que	vos	foram	con�iados,	

antes	tornando-vos	modelo	do	rebanho.(	Pode	mais	a	força	
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do	exemplo	do	que	o	exemplo	da	força).

A	 função	 do	 pastor	 é	 guiar,	 servindo	 de	 modelo	 para	 o	

rebanho,	sabendo	que	toda	a	autoridade	edi�icante	provém	

da	Palavra	de	Deus,	que	o	pastor	ensina	e	pratica.

O	pastor	que	observa	estas	normas	nunca	 lutará	 só;	 terá	

sempre	 a	 mão	 divina	 a	 ajudá-lo	 na	 solução	 de	 todos	 os	

problemas	 na	 Igreja.	 Terá	 paz	 e	 estará	 tranqüilo,	 na	

esperança	de	que,	 logo	que	o	 sumo	pastor	 se	manifestar,	

receberá	a	imarcescıv́el	coroa	de	glória	(	I	Pe.	5:2,4	)	

Isto 	 s igni� ica 	 que	 o 	 pastor, 	 tendo	 em	 vista 	 sua	

responsabilidade	 como	 administrador	 do	 rebanho	 ou	

administrador	da	Igreja,	tem	de	se	destacar	também	como	

expositor	da	Palavra	de	Deus.	

5º.	MESTRE:	 	 Não	 é	 aquele	 que	 estudou	 muito,	 se	 não	

operar	na	palavra	de	conhecimento,	sabedoria,	ele	não	é	um	

mestre	estabelecido	pelo	Espıŕito	Santo.	O	mestre	é	aquele	

que	 tem	 uma	 capacitação	 sobrenatural,	 unção	 para	

esclarecer,	expor	e	proclamar	a	palavra	de	Deus.	A	�im	de	

edi�icar,	fortalecer	e	levar	o	corpo	de	Cristo	(	igreja)	a	andar	

nas	verdades	reveladas	na	palavra.

Pe la 	 Pa lavra 	 de 	 Deus 	 e 	 pe la 	 funç ão 	 do 	 pastor	

compreendemos	 que	 o	 Dom	ministerial	 do	mestre,	 deve	

operar	na	vida	do	pastor.	E	isto	será	de	muita	importância	e	

não	duvidamos	de	que	seja	mesmo	a	vontade	de	Deus	que	o	

pastor	 tenha,	 de	 fato,	 um	 coração	 de	 pastor	 e	 o	 Dom	 de	

ensinar	com	segurança	as	verdades	divinas,	numa	autêntica	
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revelação	 das	 profundezas	 de	Deus.	 Entretanto,	 são	 dois	

dons	distintos,	com	suas	caracterıśticas	de�inidas	à	luz	do	

Novo	Testamento.

Que	este	Dom	ministerial	ocupa	 lugar	especı�́ico	e	muito	

importante	no	Novo	Testamento	é	provado	pelo	fato	de	ser	

ele	 mencionado	 em	 todas	 três	 listas	 de	 ministérios,	

apresentadas	 respectivamente	em	Romanos	12:6-8;	 I	Co.	

12:28;	Ef.	4:11.

Um	 mestre	 realmente	 dado	 por	 Cristo	 e	 ungido	 pelo	

Espıŕito	Santo	pode	ser	de	inestimável	benção	para	a	Igreja,	

como	 fator	 contribuinte	 para	 o	 "aperfeiçoamento	 dos	

Santos	para	a	obra	do	ministério	e	a	edi�icação	do	corpo	de	

Cristo".

A	Palavra	de	Deus,	apresentada	na	sabedoria	do	Espıŕito	

Santo,	promove	o	preparo	para	o	serviço,	pois	"é	útil	para	o	

ensino...,	 a	 �im	 de	 que	 o	 homem	 de	 Deus	 seja	 perfeito	 e	

perfeitamente	 habilitado	 para	 toda	 boa	 obra"	 (	 2	

Tm.3:16,17	).

Estes	são	ministérios	dados	pelo	Senhor	Jesus	Cristo,	para	a	

edi�icação	dos	santos,	para	a	realização	da	obra	de	Deus	na	

terra,	 estes	ministérios	 devem	 ser	 exercidos	por	 aqueles	

que	manifestarem	chamados	especı�́icos.

Se	o	chamado	for	pastoral	receberá	a	unção	pastoral,	se	for	

apostólica	unção	de	Apóstolo,	se	for	evangelista	unção	de	

evangelista,	se	for	profeta	unção	de	profeta	se	mestre	unção	

de	mestre.

Obs.	 Não	 existe	 pastor	 evangelista,	 ou	 pastor	mestre,	 ou	
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pastor	profeta,	ou	é	um	ou	é	outro.

Por	�im,	oremos	e	supliquemos	ao	Deus	eterno	que	ilumine	

os	seus	servos,	 àqueles	que	receberam	um	ministério,	um	

chamado,	que	foi	capacitado	com	os	dons	espirituais,	que	os	

inquiete	a	ponto	de	não	se	acomodarem	em	possuir	meros	

tıt́ulos	teológicos	ou	universitários.

Esses	 tem	 o	 seu	 valor,	 no	 seu	 devido	 lugar,	 mas	 não	

substituem	a	provisão	divina	dos	dons,	sejam	espirituais	ou	

ministeriais.	 Que	 todos,	 com	 humildade	 e	 corações	

quebrantados,	 clamem	ao	céu,	 intercedam	e	busquem	em	

Deus	os	recursos	sobrenaturais	dos	dons,	da	unção	e	poder	

de	Deus.	Só	assim	poderemos	cumprir	a	missão	que	nos	foi	

con�iada	por	Deus,	pregar	e	ensinar	o	evangelho	de	Cristo,	

fazer	discıṕ ulos.

Só	 assim	 poderemos	 apresentar-nos	 aprovados	 por	 a	 Ele	

aprovados,	 como	 obreiros	 que	 não	 temos	 de	 que	 nos	

envergonhar,	manejando	bem	a	Palavra	da	verdade	(	2	Tm.	

2:15	).	Só	assim	poderemos	um	dia	ouvir	do	Senhor:	"muito	

bem,	servo	bom	e	�iel,	entra	no	gozo	do	teu	Senhor"	(	Mt.	

25:21).

6º.	 BISPO:	 o	 termo	 vem	 do	 grego	 antigo	 επι�σκοπος,	

(episkopos)	 “inspetor”,	 “superintendente”.	 Em	 1ª	 Pedro	

2.25,	 a	 referência	 ao	 Senhor	 indica	 uma	 função	 além	 do	

pastoreio,	enquanto	pastor.	Várias	outras	passagens	usam	

essa	palavra	para	descrever	uma	responsabilidade	maior	do	

mesmo	pastor	que	foi	escolhido	para	guiar	os	discıṕulos	de	
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Cristo	no	seu	trabalho	na	igreja	(Filipenses	1.1;	1ª	Timóteo	

3.2;	Tito	1.7).

Mas	o	 texto	de	Atos	20	e	 seus	versıć ulos	 é	 clarıśsimo	na	

interligação	das	pessoas	do	pastor,	presbıt́ero	e	bispo.	No	

verso	17	Paulo	convoca	os	presbıt́eros	para	uma	reunião,	

sendo	que	no	verso	28	ele	chama	os	presbıt́eros	de	bispos,	

encojando-os	ao	zelo	no	pastoreio	–	“Olhai,	pois,	por	vós,	e	

por	 todo	 o	 rebanho	 sobre	 que	 o	 Espı́rito	 Santo	 vos	

constituiu	bispos,	para	apascentardes	a	igreja	de	Deus,	que	

ele	resgatou	com	seu	próprio	sangue”.

O	que	na	verdade	revela	o	texto	é	que	Paulo	está	diante	de	

presbı́ teros	 (pastores) 	 que	 t inham	 a	 função	 de	

supervisionar	 (epı́skopos-bispos)	 várias	 igrejas.	 Sendo	

assim,	pastores,	bispos	e	presbıt́eros	não	 são	 três	ofıćios	

diferentes,	 e	 sim	 três	 palavras	 que	 descrevem	 aspectos	

diferentes	dos	mesmos	homens.	Os	bispos	de	hoje	devem	

ser,	 de	 acordo	 com	 o	 texto,	 aqueles	 que	 chamamos	 de	

presidentes	da	igreja	Sede,	que	deve	estar	na	condição	de	

uma	igreja-mãe	com	várias	congregações.

O	 termo	 “bispos”	 (episkopois)	 signi�ica	 literalmente	

“supervisores”.	 Os	 dois	 versos	 acima	 mostram	 que	 “os	

bispos	eram	pastores	que	pastoreavam	o	rebanho	de	Deus	e	

eram	também	anciãos	 	que	exerciam	autoridade	exclusiva	

sobre	a	igreja	local.	Na	igreja	cristã	primitiva	estes	termos	

eram	 usados	 intercaladamente	 ,	 visando	 sempre	 os	

mesmos	 indivıd́uos,	 embora	encarando	 suas	 funções	 sob	

ângulos	diferentes.	Somente		a	partir	do	século	II	a.D.	é	que	o	
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termo	“bispo”	passou	a	designar	um	ancião	em	chefe,	que	

governava	um	certo	número	de	 igrejas,	e	que	geralmente	

�icava	em	um	determinado	distrito	ou	território	(diocese).”	

(idem).

7º.	DIÁCONO:	 a	palavra	no	grego	δια� κονος,	 (diákonos)	 é	

“ministro”,	 “servo”,	 “ajudante”	 e	 denota	 uma	 categoria	 de	

obreiro	 assistencial,	 cerimonial,	 preservador,	 orientador,	

servidor	etc.

Mas	se	engana	quem	pensa	que	a	instituição	do	diaconato	

está	 de�inida	 em	 Atos	 capıt́ulo	 6.	 O	 vocábulo	 diakonein	

nesse	texto	não	é	técnico,	tratando	apenas	de	“servidores”	

incumbidos	de	distribuir	os	fundos	às	viúvas	necessitadas.	

Se	fossemos	partir	dessa	aplicação	do	texto	concluirıá mos	

que	 a	 função	 dos	 diáconos	 seria	 dentro	 desse	 limite,	 o	

cuidado	com	as	viúvas.

Os	textos	que	revelam	as	funções	ministeriais	dos	diáconos	

estão	 nas	 epıśtolas	 de	 Paulo	 aos	 Filipenses	 e	 a	 Timóteo:	

“Paulo	e	Timóteo,	servos	de	Cristo	Jesus,	a	todos	os	santos	

em	 Cristo	 Jesus	 que	 estão	 em	 Filipos,	 com	 os	 bispos	 e	

diáconos”	(Filipenses	1.1).	Atente	que	logo	no	verso	1	Paulo	

revela	o	contexto	ministerial	do	diaconato,	que	o	coloca	na	

posição	de	o�icial	da	igreja	ao	lado	do	bispo.	O	texto	junto	ao	

contexto	 histórico	 revela	 que	 os	 diáconos	 auxiliavam	 os	

pastores	em	suas	funções,	sendo	importante	lembrar	que,	

quando	um	ministro	tinha	a	necessidade	de	se	ausentar	da	

liderança	 e	 pastoreio	 da	 congregação,	 quem	 assumia	 a	
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direção	 era	 justamente	 o	 diácono,	 que	 nessa	 hora	 era	

reconhecido	pela	mesma	capacidade.

A	carta	à	Timóteo	é	mais	reveladora	ainda,	quando	Paulo	

declara	 e	 orienta:	 “Os	 diáconos	 igualmente	 devem	 ser	

dignos,	homens	de	palavra,	não	amigos	de	muito	vinho	nem	

de	 lucros	 desonestos”.(1ª	 Timóteo	 3.8)	 “Devem	 ser	

primeiramente	 experimentados;	 depois,	 se	 não	 houver	

nada	 contra	 eles,	 que	 atuem	 como	 diáconos”(Vs.10),	 “O	

diácono	deve	ser	marido	de	uma	só	mulher	e	governar	bem	

seus	�ilhos	e	sua	própria	casa”.(Vs.12).

Usando	o	texto	mais	uma	vez	dentro	de	seu	contexto	�iel,	

podemos	resumir	que	as	orientações	dadas	aos	diáconos	

veem	 logo	 após	 a	 dos	 bispos	 (presbı́teros,	 pastores),	

concluindo	 que	 o	 diácono	 tem	 o	 mesmo	 nı́vel	 de	

responsabilidade	 desses,	 sendo	 o	 verdadeiro	 auxiliar	 do	

ministro.	 O	 diaconato	 é	 um	 ministério	 de	 verdadeira	

excelência!

8º.	ANCIÃOS:	O	termo	“Ancião”	(“presbıt́eros”	em	Grego)	é	

sinônimo	de	bispo	(“epıśkopos)	e	pastor	(poimen).	E	todos	

s ão 	 chamados	 também	 de	 ministros	 (em	 Grego	

“hyperetes”)	que	signi�ica	“servo”.	“Portanto	que	todos	nos	

considerem	como	ministros	de	Cristo”	(1	Cor.	4.1).	O	termo	

ministro	abrange	a	todos	os	serviçais	da	Casa	de	Deus.	E	o	

termo	bispo	indica	a	função	de	supervisor	e	não	tıt́ulo,	pois	

o	bispo	é	também	um	ministro	da	Casa	de	Deus.	“Inácio,	um	

dos	padres	(pais)	da	Igreja,	do	século	II,	mostra-nos	que,	na	
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primeira	metade	do	II	século	da	era	cristã,	o	ofıćio	de	bispo	se	

tinha	desenvolvido,	envolvendo	maior	parcela	de	autoridade	

do	que	o	ofıćio	de	ancião”	(Russel	N.	Champlin,	ph.D.).

O	 Senhor	 ordenou	 que	 os	 anciãos	 fossem	 honrados	 e	

respeitados:	"Diante	das	cãs	[śêbâ]	te	levantarás,	e	honrarás	a	

face	do	 velho	 [zāqēn],	 e	 terás	 temor	do	 teu	Deus.	 Eu	 sou	o	

Senhor"	(Lv	19.32).	Um	dos	maiores	sıḿbolos	de	infelicidade,	

desventura	e	declıń io	nacional	para	o	povo	de	Israel	era	um	

menino	opor-se	a	um	ancião.	O	profeta	Isaıás	usa	essa	�igura	

para	retratar	a	desgraça	espiritual	e	polıt́ica	da	nação:	 "E	o	

povo	será	oprimido;	um	será	contra	o	outro,	e	cada	um,	contra	

o	seu	próximo;	O	MENINO	SE	ATREVERA� 	CONTRA	O	ANCIA�O	

[zāqēn],	e	o	vil,	contra	o	nobre"	(Is	3.5).

O	ancião	é	tão	importante	em	Israel	que	aparece	juntamente	

com	o	 valente,	 o	 soldado,	 o	 juiz,	 o	profeta,	 o	 conselheiro,	 o	

respeitável,	 etc.	 (Is	 3.2).	 Embora	 o	 contexto	 de	 Isaıás	 seja	

negativo	 do	 ponto	 de	 vista	 profético,	 resguarda-se	 à	

respeitabilidade	das	categorias	envolvidas.

De	 acordo	 com	 Jesus,	 sustentar	 os	 pais	 na	 velhice	 era	 tão	

importante	quanto	ofertar	(Mc	7.11-13).	A	responsabilidade	

de	sustentar	os	pais	na	velhice	era	dos	�ilhos	e	não	do	templo	

ou	dos	o�iciais	do	templo.	O	Novo	Testamento	ensina	o	apreço	

e	consideração	pelos	anciãos.	Timóteo	foi	proibido	por	Paulo	a	

repreender	 asperamente	 um	 ancião.	 Deveria	 admoestar	 os	

idosos	como	a	pais	e	mães	(1	Tm	5.1,2)	e,	as	viúvas,	com	mais	

de	sessenta	anos	deveriam	ser	registradas	na	lista	o�icial	de	

viúvas	da	igreja	(vv.9,11).	Entretanto,	a	responsabilidade	de	
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cuidar	dos	pais	idosos	era	dos	parentes	próximos:	"Mas	se	

alguém	não	tem	cuidado	dos	seus	e	principalmente	dos	da	

sua	famıĺia,	negou	a	fé	e	é	pior	do	que	o	in�iel"	(v.8).

Ancião	 no	 Antigo	 Testamento.	 No	 Antigo	 Testamento	 há	

várias	palavras	para	de�inir	o	termo	"ancião",	"velho",	ou	

"velhice",	alguns	com	matizes	teológicos,	outros	nem	tanto.	

Por	conseguinte,	pretendo	destacar	um	vocábulo	hebraico	

(zāqēn)	 e	 outro	 aramaico	 ('ătıd̂),	muito	 embora	 façamos	

referências	a	outros	termos.	Cabe	aqui,	portanto,	uma	breve	

distinção:	 os	 anciãos	 como	 classe	 e	 como	 um	 estado	 de	

maturidade.

Ancião	como	um	estado	de	maturidade.	Zāqēn	aparece	em	

inúmeras	 passagens	 (Gn	 43.27;	 Lv	 19.32;	 Is	 3.2,5)	 e,	

�iguradamente,	algumas	vezes	é	chamada	de	cãs	(Gn	21.7;	

42.38;	 1	 Sm	 12.2;	 Pv	 16.31).	 A	 estes	 anciãos	 justos	 e	

tementes	a	Deus,	a	Sagrada	Escritura	promete	longevidade	

feliz	e	frutıf́era:	"Os	que	estão	plantados	na	Casa	do	Senhor	

�lorescerão	 nos	 átrios	 do	 nosso	 Deus.	 Na	 velhice	 [śêbâ]	

ainda	 darão	 frutos;	 serão	 viçosos	 e	 �lorescentes,	 para	

anunciarem	que	o	Senhor	é	reto"	(Sl	92.13-15	–	ARC).

Observe,	professor,	o	verbo	"estar",	reforçado	pelas	�iguras	

"plantar"	e	"�lorescer",	traduzidos	pela	ARA	por	"cheios	de	

seiva"	e	"verdor".	E� 	uma	promessa	para	os	anciãos	justos,	

que	 temem	a	Deus	e,	particularmente,	 vivem	na	Casa	do	

Senhor.	"Plantar",	ou	"cheio	de	seiva"	é	a	tradução	do	termo	

hebraico	 dāshēm,	 vocábulo	 estudado	 na	 lição	 anterior	

neste	blog	(vide)	que	se	refere	à	prosperidade	abundante.	
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"Florescer",	ou	"verdor",	no	original,	é	ra'ănān,	literalmente	

"exuberante",	 "viçoso"	 ou	 "fresco".	 Procede	 de	 rā'an,	

"vicejar",	"ser	viçoso",	"reverdecer".	Este	vocábulo	é	usado	

em	Jó	15.32	designando	o	infortúnio	e	a	velhice	infeliz	dos	

ıḿpios:	"Antes	do	seu	dia	ela	se	consumará;	e	o	seu	ramo	não	

reverdecerá"	(ARC).

O	termo	śêbâ,	traduzido	por	"velhice"	no	Sl	92	[cf.	Gn	15.15;	

25.8;	 Jz	 8.32;	 1	Rs	 14.4],	 procede	 da	 raiz	 śıb̂,	 isto	 é,	 "ser	

grisalho".	 Em	 1	 Samuel	 12.2,	 o	 profeta	 e	 juiz	 a�irma:	 "Já	

envelheci	(zāqēn)	e	encaneci	(śıb̂)",	o	que	signi�ica	"já	estou	

velho	e	meus	cabelos	grisalhos".	Em	Jó	15.10,	a	relação	entre	

śıb̂,	 "cabelos	 grisalhos"	 e	 velhice	 é	 patente.	 No	 entanto,	

encontramos	nesse	texto	mais	um	vocábulo	para	"velhice".	

Trata-se	 de	 yāshıŝh,	 isto	 é,	 "homem	muito	 idoso"	 (Cf.	 Jó	

12.12;	15.10;	29.8).	No	Salmo	71.9	o	poeta	clama	ao	Senhor	

dizendo:	 "Não	me	 rejeites	 na	minha	 velhice;	 quando	me	

faltarem	as	forças,	não	me	desampares"	(ARA).	Neste	verso,	

"velhice"	 é	 a	 tradução	 da	 palavra	 'ēt,	 isto	 é,	 "tempo".	 A	

tradução	da	ARC,	neste	texto,	é	muito	melhor	do	que	da	ARA.	

ARC	traduz/interpreta	por	"Não	me	rejeites	no	tempo	['ēt]	

da	velhice".	Tanto	este	vocábulo	quanto	yôn,	"dia",	"tempo",	

"ano",	em	Jó	15.10	("mais	idoso	do	que	teu	pai"),	referem-se	

à	 longevidade,	 à	 velhice	 que	 supera	 a	 de	 outros	 anciãos.	

Outros	 termos	 para	 velhice	 são	 encontrados	 no	 Antigo	

Testamento,	e	muito	embora	sejam	de	raıźes	distintas	das	

palavras	 até	 aqui	 analisadas,	 pouco	 acrescentam	 ao	

signi�icado	já	perlustrado.
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Vejamos,	 inicialmente,	 o	 signi�icado	 aramaico	 de	 'ătıd̂	 e	

posteriormente	o	hebraico	zāqēn.	'A� tıd̂:	o	Legislador	eterno.	

O	 vocábulo	 aramaico	 'ătı̂d	 é	 usado	 apenas	 no	 livro	 do	

profeta	Daniel	 (7.9,	13,22)	e	designa	unicamente	a	Deus.	

Convencionalmente	as	Bıb́lias	portuguesas	traduzem	'ătıd̂	

por	 "Ancião	 de	 Dias"	 (ARA),	 "ancião	 de	 dias"	 (ARC)	 e	

"Ancião"	 (NVI/TEB),	 entretanto,	 literalmente	 quer	 dizer	

"um	avançado	em	dias".	A	Septuaginta	(LXX),	versão	grega	

do	 original	 hebraico,	 traduz	 'ătıd̂	 por	 palaios	 hēmerōn,	

"Ancião	de	Dias",	conforme	as	traduções	ARA	e	ARC.

Um	 termo	 semelhante,	 "Cabeça	 de	 dias",	 foi	 usado	 na	

literatura	apócrifa	(Enoque	47:3)	para	designá-lo	como	"a	

fonte	do	 tempo".	Trata-se	de	uma	teofania	 (manifestação	

divina)	 cuja	 representação	 era,	 de	 acordo	 com	Mesquita,	

"não	 propriamente	 um	 velho,	 mas	 uma	 pessoa	 idosa,	

respeitável	e	venerável,	como	cabe	a	um	magistrado."	

O	 simbolismo	 re�lete	 a	 importância	do	 ancião	na	 cultura	

semita.	Seus	cabelos	alvos	re�letem	seu	caráter,	sabedoria	e	

idoneidade	para	executar	o	juıźo	e	reger	o	universo,	razão	

pela	qual	 está	 assentado	 sobre	o	 trono.	Lembremos	que,	

Provérbios	20.29,	atribui	ao	jovem	como	ornato	"a	força",	

mas	aos	anciãos,	"as	cãs",	ou	"cabelos	brancos".	Este	último	

são	 sı́mbolos	 de	 dignidade,	 ornato	 de	 longevidade,	

sabedoria,	experiência	e	capacidade	para	exercer	liderança.

Zāqēn:	Idoneidade	e	sabedoria	provenientes	de	uma	vida	

farta	de	dias.	O	termo	hebraico	mais	comum	para	ancião	ou	

velho	 nas	 Escrituras	 Hebraicas	 é	 zāqēn;	 vocábulo	 que	
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procede	 do	 cognato	 zāqān,	 cujo	 signi�icado	 básico	 deste	

último	 é	 barba.	 Em	 função	 de	 os	 idosos	 usarem	 barbas	

crescidas	é	que	a	palavra	começou	a	designar	a	"velhice",	ou	

"ancião".	Este	termo,	zāqēn,	é	muito	comum	nas	Escrituras	

da	Antiga	Aliança,	sendo	por	diversas	vezes	traduzido	pela	

Septuaginta	(LXX)	por	presbyteros.

Os	 anciãos	 como	 uma	 classe.	 Na	 ARA,	 o	 plural	 anciãos	

aparece	 cerca	 de	 167	 vezes	 enquanto	 o	 singular,	 ancião,	

nove	vezes.	Este	grupo	social	hebreu,	como	a�irmamos	em	

nossa	obra,	A	Famıĺia	no	Antigo	Testamento,	liderava	o	clã	

(mishpācha),	 sendo	 os	 lı́deres	 ou	 cabeças	 das	 famı́lias	

hebréias.	Essa	categoria	social	era	conhecida	pelos	sábios	

conselhos,	 prudência,	 vivência	 e	 capacidade	 para	 julgar	

situações	embaraçosas.	Estes	são	chamados	de	“anciãos	de	

Israel”	 (E� x	 3.16,18;	 12.21;	 17.6),	 “anciãos	 dos	 �ilhos	 de	

Israel”	(E� x	4.29;),	“anciãos	do	povo”	(E� x	19.7;	Nm	11.24),	

“anciãos	da	congregação”	(Lv	4.5),	“anciãos	da	cidade”	(Dt	

19.12;	21.3).	Esta	 composição	 social	 também	era	 comum	

entre	 os	 moabitas	 e	 midianitas	 (Nm	 22.7).	 Os	 anciãos	

auxiliavam	na	resolução	de	problemas	ligados	à	virgindade	

(Dt	22.15),	homicıd́ios	(Dt	19.12;	21.1),	in	passim.	Números	

11:25	menciona	setenta	anciãos	que	profetizaram	quando	

sobre	eles	o	Espıŕito	do	Senhor	desceu.	Segundo	H.	Schmidt,	

o	clã,	dos	quais	os	anciãos	são	os	lıd́eres,	parece	incluir	um	

grupo	de	mil	homens	com	capacidade	para	guerrear	(Mq	

5.1;	1	Sm	8.12;	23.23).	

Portanto,	os	anciãos,	como	uma	classe	na	pirâmide	social	



237

hebreia,	 eram	 lı́deres	 consagrados	 por	 Deus	 para	

auxiliarem	 a	 Moisés	 na	 liderança	 do	 povo	 de	 Israel	 e	

administrarem	os	territórios	divididos	entre	as	doze	tribos	

em	 Canaã,	 entre	 outras	 importantes	 funções.	 O	 uso	 do	

termo	como	uma	classe,	designa	a	sabedoria	que	procede	

da	idade	madura.	

O	caráter	dos	anciãos	encontra-se	expresso	nas	palavras	de	

Jetro,	sogro	de	Moisés:	"E	tu,	dentre	todo	o	povo,	procura	

homens	capazes,	tementes	a	Deus,	homens	de	verdade,	que	

aborreçam	a	avareza;	e	põe-nos	sobre	eles	por	maiorais	de	

mil,	maiorais	de	cem,	maiorais	de	cinquenta	e	maiorais	de	

dez;	para	que	julguem	este	povo	em	todo	o	tempo,	e	seja	que	

todo	negócio	grave	tragam	a	ti,	mas	todo	negócio	pequeno	

eles	 o	 julguem"	 (E� x	 18.21,22	 ver	 Dt	 31.	 9,	 28;	 32.7).	 Os	

anciãos	participavam	integralmente	da	liderança	do	povo,	

recebendo	 para	 isto	 autoridade	 divina.	 Setenta	 deles	

receberam	 um	 derramamento	 sobrenatural	 do	 Espı́rito	

Santo,	 dando-lhes,	 também,	 funções	 carismáticas	 (Nm	

11.16-26).

Existe	 também	 o	 ministério	 de	 variedade	 de	 lı́nguas	

(diferentes	tipos	de	lıńguas).	A	Bıb́lia	nos	fala	do	ministério	

de	 exortação	 e	 também	do	ministério	de	 contribuição.(1	

Corıń tios	12:	28-30	e	Romanos	12:4-8).

O	 ministro	 ideal	 é 	 aquele	 que,	 primeiramente,	 é	

considerado	por	seus	liderados	como	o	maior	dos	servos.	

Os	seguidores,	de	bom	grado,	concedem,	a	esses	lıd́eres	a	

autoridade	 para	 liderá-los,	 porque	 vêem	 nele	 alguém	
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altruıśta	e	voltado	para	os	demais.	Como	ministro	de	Deus,	

sua	tarefa	é	levar	as	pessoas	a	buscarem	uma	transformação	

e	não	apenas	formular	e	impor	leis,	por	meio	de	um	suposto	

poder	 espiritual	 gerado	 por	 tı́tulos.	 Ele	 realiza	 uma	

mudança	de	cada	vez.

O	lıd́er	percebe	que	as	pessoas	são	seu	único	e	maior	bem	na	

igreja,	e	executa	suas	tarefas	fortalecido	pelo	Espıŕito	Santo.	

Usa	o	poder	do	amor	para	transmitir	novos	valores.
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