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Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra, e luz para os meus caminhos.   
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Apresentação 
 
Nesta oportunidade apresentamos o compendio da obra intitulada Fundamentos da Teologia 
na Contemporaneidade, com um conteúdo  capaz de reciclar e aperfeiçoar aqueles que militam 
na área eclesiástica, desde a Graduação até à Pós-Graduação Stricto Senso. Como nunca 
observamos uma enorme necessidade de atualizarmos a nossa liderança para se desenvolver a 
excelência na prática ministerial. 
 
Mediante o número expressivo de candidatos ao ministério em suas mais diversas áreas, fomos 
desafiados com o compromisso de compartilharmos nossa experiência para rompermos em 
definitivo com a ignorância teológica, capaz de abrir um espaço para o surgimento de heresias  
que vem comprometendo o nosso testemunho que tem reforçado as críticas e censuras como se 
estivéssemos alienados, e esse fator tem comprometido a respeitabilidade que devemos adquirir 
com uma prática de excelência e de resultados magníficos que devem ser apresentados à 
sociedade. 
 
O Curso apresenta o conjunto epistemológico das principais áreas teológicas e que de forma 
pragmática vem sendo utilizada nos Institutos, Seminários,  Faculdades Teológicas e pelas 
Igrejas Cristãs  como matéria preferida  se configurando assim numa plataforma dos principais 
conteúdos de onde extraímos nossos principais conceitos e fundamentos doutrinários que 
regem nossas crenças como princípios de Declaração de Fé.  
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1. Panorama da Teologia na Contemporaneidade 

Introdução 
É preciso delimitar a teologia contemporânea em dois conjuntos:  

a) todo o pensamento teológico moderno, atual e  
b) os rumos e tendências determinados pelo pensamento teológico protestante. 
c) Sendo assim, é preciso recorrer às raízes, às origens, se de fato desejamos discernir o 

que ocorre hoje nos arraiais teológicos protestantes. 
d)  A teologia própria do século 21 teve origem na eclosão da Reforma Protestante do 

século 16, que rompeu com as estruturas do pensamento escolástico-medieval que 
preconizava o primado da razão sobre a fé, da filosofia sobre a revelação.  

e) A teologia dos reformadores afirma que toda reflexão doutrinária sob o domínio da fé 
sustenta-se na autoridade absoluta da Palavra de Deus. A partir de então, a teologia 
passou a ter como ponto referencial o pensamento dos reformadores, pela aceitação, ou 
pela rejeição dos seus pontos basilares. 

f)  As correntes teológicas mais próximas de nós no tempo e no espaço são definidas de 
acordo com o posicionamento analítico-crítico que assumem em relação aos grandes 
“solas” da teologia reformada: sola Scriptura (Só a escritura), sola fide (Só a fé), sola 
gratia (Só a graça), solus Christus (Só Cristo), coroados pela exultante doxologia que 
emana do reconhecimento humilde da soberania absoluta de Deus, expressa pelo 
“soli Deo gloria”!  

 
Da “sacra pagina” ao cipoal inextricável das teologias  

a) No período anterior à Idade Média, as designações latinas “Sacra Pagina” e “Sacra 
Doctrina” eram empregadas para expor as doutrinas religiosas ou dogmas em voga. Pedro 
Abelardo (1142) introduziu o então neologismo “teologia” ao estudo das doutrinas sagradas 
na sua obra Introductio ad Theologian. Os termos até então eram “Sacra Pagina” e “ Sacra 
Doctrina” de que se valia Santo Agostinho e que perdurou até o período de Tomás de 
Aquino (1225 – 1274). O reformador João Calvino (1509 – 1546) nas palavras introdutórias 
das Institutas expõe que “toda sabedoria (sapientia) que temos, ou seja, a verdadeira e sólida 
sabedoria, consiste de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós 
mesmos”. As Institutas de 1536 registram “Doctrina sacra” em vez de “Sapientia”.  
 
b) O neologismo teologia acolhido com reservas pelos eruditos da época, tornou-se o 

termo técnico adequado para identificar os expositores de assuntos religiosos, como teologia 
paulina, joanina, agostiniana, luterana, calvinista, bartiana, e também, mais modernamente, 
para identificar a área específica de abordagem a que se propõe: teologia bíblica, exegética, 
histórica, prática, sistemática, para mencionar apenas as que figuram na enciclopédia 
teológica clássica.  
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c) Nos tempos atuais abre-se ilimitado espaço para a inserção de “teologias” para todos os 

gostos e tendências subjetivas; aqui estão: Teologia da revolução, da secularização, lúdica, 
política, dialética, feminista, do negro, da libertação, do paradoxo, da crise, da esperança, 
liberal, fundamentalista, ortodoxa, neo-calvinista, e até mesmo uma teologia da morte de 
Deus! Neste cipoal inextricável, confuso, caótico, a teologia reformada que se apoia no 
inamovível fundamento da soberana Palavra de Deus desfruta do dever imperativo de fazer 
ouvir a sua voz crítica e orientadora e, assim, indicar o reto caminho em meio às 
encruzilhadas convidativas mas perigosas a que todos estamos expostos.  

 
De Charles Hodge a Paul Tillich  
É fácil e ao mesmo tempo delicado citar os nomes que mais se destacam na teologia 
contemporânea. A subjetividade do tema o complica. O que determinado teólogo representa 
para certo crítico não é necessariamente o mesmo para todos os críticos.  
Divido os teólogos em dois grupos que se destacam pelas diferenças ideológicas.  
 

a) Um grupo é marcado pela presença de eminentes teólogos clássicos do protestantismo 
que se firmaram numa linha calvinista, de fidelidade sem reservas às Escrituras 
Sagradas. Nesta galeria figuram C. Hodge (1799 – 1878), B. B. Warfield (1851 – 1921), 
A. Kuyper (1837 – 1920), H. Bavinck (1854 – 1921), L. Berkhof (1873 – 1956). 
 

b) O outro grupo não apresenta uma linha de pensamento teológico uniforme, nem quanto 
aos aspectos capitais da fé cristã. A autoridade divina das Escrituras Sagradas em 
termos da sua inspiração, infalibilidade, inerrância, suficiência, necessidade, 
fidedignidade, recebe deste grupo um veredicto negativo, contestador, próprio de uma 
postura teológica que se abre ao chamado liberalismo teológico, de quem F. F. 
Schleiermacher é o pai (1768 – 1834) e o filósofo I. Kant é o avô (1724 – 1804). Os 
maiores destaques recaem sobre K. Barth (1886 – 1968), E. Bruuner (1889 – 1965), R. 
Bultmann (1884 – 1976) e P. Tillich (1886 – 1965).  

 
Sob o crivo das Escrituras  
Todos esses teólogos, cada qual à sua maneira, convencidos da veracidade de suas convicções 
ideológicas pessoais, oferecem parcela de contribuição no campo teológico. Reafirmamos que, 
dentro da perspectiva reformada, não dispomos de outro parâmetro para orientar o julgamento 
crítico que se impõe, além da Escritura, a Palavra de Deus. Daí, a necessidade imperiosa de 
entender a elaboração teológica de cada um sob o crivo das Escrituras Sagradas. Seja o teólogo, 
arauto do liberalismo, ou aquele outro ardoroso fundamentalista, ou, ainda, tantos outros que 
oscilam entre esses dois pólos, o importante é que nenhum deles permaneça alheio ao estudioso 
dessa área. Os teólogos fiéis e submissos à Palavra fortalecem nossa fé e a tornam mais adulta e 
vigorosa. Outros, cujo posicionamento é ostensivo e visceralmente oposto ao nosso, agem de 
maneira positiva compelindo-nos ao exame bíblico mais profundo para que, no confronto, 
estejamos “preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há 
em vós” (1 Pe 3.15). A advertência de João Calvino é sempre oportuna e sábia: devemos falar 
quando as Escrituras falam, e calarmo-nos quando as Escrituras se calam.  
Falar de teólogos contemporâneos e suas contribuições é falar daquele que é o mais 
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contemporâneo dentre todos: João Calvino. Muitos depois dele brilharam como meteoros no 
firmamento teológico e depois se apagaram tão rápido como surgiram. Decorridos cinco 
séculos, Calvino é insistentemente citado na literatura teológica contemporânea, seja por 
aqueles que o aceitam, ou pelos que o negam. Ele se mantém de pé e sempre atual, a despeito 
dos séculos.  
 

 

2. Teologia Sistemática 

Pretendemos, no estudo de teologia sistemática, selecionar fatos que nos façam conhecer 
melhor a pessoa de Deus, as Suas relações com o universo, e organizá-los num sistema 
racional. Não se encontra na Bíblia uma teologia sistemática já feita e ordenada, mas 
encontram-se os fatos com os quais podemos organizá-la, dar-lhe forma, sistematizá-la. O fim, 
portanto, da teologia sistemática não é criar fatos, mas descobri-los e organizá-los num sistema. 
Queremos, estudando a teologia, apreender os pensamentos de Deus, aprender das experiências 
espirituais dos melhores homens que sempre existiram. Neste e tudo somos como arquitetos 
ocupados na construção dum grande edifício. Mas, ao invés de trabalharmos com pedra, cal e 
tijolos, utilizamo-nos de tudo quanto Deus tem revelado, e de tudo quanto o homem tem 
experimentado das coisas divinas e celestiais. Que belo edifício não nos é dado construir! 
Devemos exortar-nos a nós próprios com as palavras de Paulo a Timóteo: «Procura apresentar-
te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a 
palavra da verdade» (II Timóteo 2:15).  
  
Importância do Estudo  
 
Seria difícil exagerar a importância do estudo de teologia sistemática, porque, quem queira 
saber, com exatidão, alguma coisa do mundo, do universo, do homem, da história, de Cristo, da 
salvação, em suma, informar-se de tudo o que seja de primordial interesse ao homem, tem, por 
força, de aprender de Deus. Ë ele o grande Mestre que todas as coisas conhece. E há tanto erro 
a respeito de tudo isto, que se torna necessário um conhecimento sólido e seguro de todos estes 
assuntos de grande interesse para a humanidade.  Fora das revelações de Deus não se encontra 
tal conhecimento. Esta é a razão por que baseamos o nosso estudo naquilo que Deus tem 
revelado ao homem. Devemos, neste trabalho, orar muito para que a nossa visão seja clara, 
puro o nosso zelo, elevado o nosso ideal e reto o nosso espírito, como o espírito dAquele a 
Quem almejamos conhecer. Devemos prosseguir neste estudo com o mesmo espírito que Deus 
recomendou a Moisés quando lhe apareceu na sarça ardente. «Moisés disse: Agora me virarei 
para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E, vendo o Senhor que se 
virava para lá a ver, bradou a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me 
aqui. E disse: Não te chegues para cá: tira os teus sapatos de teus pés; porque o lugar em que 
estás é terra santa» (Exodo 3:3-6).  
  
Fontes da Teologia Sistemática  
 
De onde vem o material da teologia sistemática? Quais as suas fontes? De toda parte vem o 
material, são inúmeras as fontes. Devemos aprender de tudo o que nos possa ensinar alguma 
verdade acerca de Deus e das suas relações com o mundo. A teologia cristã só conhece um 
Deus: o Criador de tudo quanto existe. Todas as coisas, por isso, têm relação com ele e podem 
ensinar-me muitas verdades a seu respeito. O material da teologia pode vir, pois, de toda a 
criação.  A teologia é ciência tão vasta que, de certo modo, abrange tudo:  as montanhas, os 
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rios, os campos, as estrelas, o oceano, o céu, o inferno, o homem, as Escrituras, a história, 
Jesus, tudo, enfim, nos fala de Deus. «Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento 
anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria 
a outra noite. Não há linguagem nem fala onde se não ouçam as suas vozes. A sua linha se 
estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo» (Salmos 19:1-4). «Havendo 
Deus antigamente falado muitas vezes, e em muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós 
falou-nos nestes últimos dias pelo Filho» (Hebreus 1:1).  Em nossa teologia cristã, a fonte 
principal, naturalmente, é a revelação de Cristo. A revelação de Deus não somente ilumina o 
campo da teologia, mas também derrama a sua luz benéfica sobre todos os assuntos em que a 
teologia se interessa. E, sendo Jesus a inspiração da religião cristã, é, por isso mesmo, o centro 
de toda a revelação. Tudo o que há de mais precioso, de mais valioso acerca de Deus, provém 
de Jesus. «Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse» (Colossenses 1:19).  
Em três grandes classes podem dividir-se as fontes da nossa teologia, a saber: (1) de Cristo (2) 
do universo, (3) da história.  E pela revelação cristã que podemos compreender o que está 
revelado no universo físico. Não devemos, naturalmente, buscar compreensão do espiritual na 
base da nossa compreensão do material, visto que o espiritual é primeiro, é a causa do material. 
A ordem que procuramos seguir neste estudo será, pois, do espiritual para o material; de Deus 
para a criação; da causa para o efeito; doutra maneira não acertaremos o nosso alvo.  Explicar o 
universo do ponto de vista de Deus é relativamente fácil; mas explicar a Deus do ponto de vista 
do universo é absolutamente impossível. Eis a razão por que adotamos em nosso método a 
ordem que parte da revelação cristã, reforçando-a depois com o que se acha revelado no 
universo. A melhor de todas as revelações de Deus é Jesus Cristo. Principiemos, pois, pela mais 
preciosa revelação de Deus, as nossas considerações em torno das fontes de teologia 
sistemática.  
 
Entendemos que revelação cristã é a manifestação de Deus na pessoa e no trabalho de Jesus 
Cristo, e, bem assim, a preparação para a sua vinda. Mas as revelações mais ricas, e mais 
espirituais, e mais efetivas, e mais verdadeiras, são as que se realizaram em Cristo Jesus, no que 
ele era, no que disse e no que fez.  Para o grande acontecimento da vinda de Jesus, Deus 
preparou, de maneira muito especial, a nação israelita, da qual ele, Jesus, haveria de nascer; 
isto, porém, não significa que Deus não trabalhasse também entre as demais nações. Não é tal. 
Deus, então, assim como hoje, guiava todos os povos. «E de um sangue fez toda a geração dos 
homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já de antes ordenados, 
e os limites da sua habitação; para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o 
pudessem achar; ainda que não está longe de cada um de nós» (Atos 17:26,27). «E depois disse 
o Senhor a Moisés:  Entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus 
servos, para fazer estes meus sinais no meio dele, e para que contes aos ouvidos de teus filhos, 
e dos filhos de teus filhos, as coisas que obrei no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre 
eles: para que saibas que eu sou o Senhor» (Ëxodo 10:1,2). A história do universo, assim como 
a da raça humana, é uma; a nação, porém, de onde surgiria Jesus foi dirigida de um modo todo 
especial, sendo o intuito desta direção preparar o caminho para a vinda do Salvador do mundo.  
 
No Velho Testamento temos a história desta grande preparação.  
 
Após haver Jesus cumprido a sua missão, os seus discípulos, esclarecidos pelo Espírito Santo, 
revelaram claramente o plano da salvação ao qual Jesus viera dar cumprimento, e também os 
efeitos da sua vinda sobre a raça humana. Esta revelação encontra-se no Novo Testamento, que 
pode ser considerado como o produto do contato de Jesus com os seus discípulos.  A maneira 
por que se efetou a revelação. Podemos dizer que a revelação foi feita na vida. Esta é a 
revelação completa e perfeita. Não foi ela feita primeiramente nas Escrituras, ou em palavras, 
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mas em vida que se traduziu em atos. Um dos livros mais interessantes da Bíblia é 
indubitavelmente o dos Atos dos Apóstolos. Nele vemos Deus revelando-se na vida de seus 
servos. A revelação consta mais do que Deus fez do que daquilo que disse. «Assim diz o 
Senhor» é, certamente, uma das maneiras por que Deus se revela; porém, o «Assim fez o 
Senhor» foi e é sempre o meio eficaz por excelência. «E o Senhor disse-lhe: Que é isto na tua 
mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se 
uma cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão, e pega-lhe 
pela cauda, e estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara tia sua mão; para 
que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e 
o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a tua mão no teu seio. E, tirando-a, eis 
que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a tua mão no teu 
seio. E tornou a meter sua mão no seu seio; depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara 
como a outra carne. E acontecerá que, se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, 
crerão a voz do derradeiro sinal» (Êxodo 4:2-8). Nesta passagem, como se vê, Deus revelou-se 
por meio de atos. Ainda outra passagem muito clara neste sentido é João 2:14-16, que deve ser 
lida.  Quando Deus se manifestou a Abraão, não o fez por meio de escrituras ou palavras, senão 
por atos. Abraão aprendeu daquilo que Deus fez. De igual maneira, quando aprouve a Deus 
manifestar-se a Moisés, ainda que lhe falasse muitas vezes, podemos afirmar que a revelação se 
nos depara muito mais abundante nos feitos maravilhosos operados por ele diante dos israelitas. 
Muitas vezes, quando Moisés ensinava ou exortava o povo, fazia menção de tudo o que Deus 
havia feito aos seus pais, nos dias passados, e aos israelitas de então. Os Salmos e as profecias, 
e, finalmente, todo o Velho Testamento, constam mais do que Deus fez do que daquilo que 
Deus disse. Relativamente, Deus falou pouco, mas trabalhou muito. «E vós já tendes visto tudo 
quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós: porque o Senhor vosso 
Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte às vossas tribos estas nações 
que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até o grande mar para o 
pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as empuxará de diante de vós, e as expelirá de diante de vós: 
e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito 
para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito para guardardes e para fazerdes tudo 
quanto está escrito no livro da lei de Moisés: para que dele não vos aparteis, nem para a direita 
nem para a esquerda» (Josuê 23:3-6).  
 

A revelação de Deus não se fez, portanto, primeiramente nas Escrituras e depois na vida, 
mas, pelo contrário. Deus se manifestou primeiro na vida e depois nas Escrituras. Por exemplo, 
a revelação que se acha narrada no livro de Êxodo operou-se, antes de tudo, na vida daquele 
povo. A libertação de Israel do jugo egípcio constitui uma fonte riquíssima de ensinamentos, 
pelos quais o povo compreendeu o plano de Deus; e assim é por todo o Velho Testamento. Se 
tirarmos do Velho Testamento tudo o que Deus fez e revelou pela vida dos seus servos, vê-lo-
emos reduzido a um volume ininteligível.  Quando Deus se revelou em Cristo Jesus, seguiu o 
mesmo método. Já de tal forma nos habituamos a pensar que a revelação de Deus só se pode 
achar nas Escrituras, que chegamos até a julgar que não havia revelação antes de serem elas 
escritas. Porém não é assim. A revelação fez-se, principalmente, na vida dos seus servos, os 
profetas; na de Jesus Cristo, seu Filho; e na dos apóstolos. As Escrituras são, por conseguinte, o 
resultado dessa revelação. Deus revelou-se primeiramente na vida dos seus servos; estes, 
depois, transmitiram, por meio das Escrituras, essas revelações à posteridade. As Escrituras, 
embora sejam o resultado da revelação de Deus a seus servos, são também revelações de Deus 
a nós. A Bíblia, podemos dizer, é as atas das reuniões de Deus com os homens. «Porque já é 
manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o 
Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração» (II 
Coríntios 3:3). A encarnação é o grande princípio da revelação de Deus.  Este método de 
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encarnar a verdade não foi escolhido arbitrariamente, porém era o único método pelo qual Deus 
poderia revelar-se ao homem em toda a sua plenitude. As palavras podem exprimir tudo o que 
pensamos, mas não tudo o que sentimos. E o grande problema de Deus não era tanto revelar ao 
homem os Seus pensamentos, como manifestar o que estava em Seu coração. Deus não queria 
tão-somente revelar os seus pensamentos, senão também manifestar sua própria Pessoa ao 
homem. Para conseguir isto, o único método possível era o de encarnar a verdade numa pessoa 
divina, o que se realizou em Jesus Cristo, que não só ensinou, mas também viveu a verdade 
toda a respeito de Deus.  
 
Deparam-se-nos, a propósito, as seguintes perguntas: Ter-se-ia, porventura, completado a 
revelação de Deus com a vinda de Jesus? ou devemos esperar mais revelações da parte de 
Deus? Ter-se-ia encerrado toda a revelação em Jesus? Sim e não, respondemos. A revelação em 
Cristo foi completa, porque, nele e por meio dele Deus disse tudo quando tinha que dizer. 
«Portanto, também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que 
sejais cheios do conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual» 
(Colossenses 1:9). «Disse-lhes Jesus:  Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes 
conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai: e como dizes tu: Mostra-nos o Pai?» (João 
14:9). Tudo o que Deus pensa e sente a respeito do homem está em Jesus Cristo. Ele é a palavra 
final. Por meio dele abriu Deus, e esgotou, todo o tesouro das suas revelações, e, por isso, nada 
mais devemos esperar além daquilo que nos trouxe Jesus.  Noutro sentido, porém, pode dizer-
se que a revelação de Deus não está completa, considerando que o homem não compreendeu 
ainda a Jesus em toda a integridade de sua personalidade, e não penetrou ainda todo o tesouro 
de verdades que ele ensinou e praticou. Do ponto de vista do homem há muita coisa que 
aprender de Deus. Jesus mesmo disse que ia para o Pai e que o outro Consolador havia de vir 
completar a revelação de Deus. Esta é uma parte da grande obra do Espírito Santo.  De tudo o 
que fica dito, concluímos que a revelação está completa em Cristo, e que nele se encerra tudo 
que Deus tinha que manifestar ao mundo. E verdade que não nos temos apropriado desta 
revelação em toda a sua plenitude, mas temos a promessa de, instruídos pelo Espírito Santo, 
compreender inteiramente a suprema revelação de Deus em Cristo Jesus. O grande meio de 
revelação é a vida. Sabemos, porém, que Deus não se limitou somente a este meio, mas 
também se revelou por outros modos, como podemos ver lendo Hebreus 1:1.  
 
A maneira de conservar a revelação. Sabemos já que o veículo principal da revelação é a vida, 
especialmente a vida de Jesus Cristo. Queremos agora considerar o assunto de como Deus 
conservou esta verdade pura, revelada na vida de seus servos e na do seu Filho unigênito.  
Como se conservou a revelação. Na vida foi feita a revelação cristã e na vida tem ela sido 
preservada. A melhor maneira de preservar a verdade é encarná-la. A verdade viva é a única 
verdade garantida. Jamais a corrupção teve algum poder contra a vida. A corrupção só aparece 
junto com a morte. O maior erro dos fariseus foi o de procurar conservar a pouca verdade que 
tinham na forma de ritos e formalidades, ao invés de a encarnarem nas próprias vidas. Mas a 
verdade é de tal natureza que não vive em ritos e cerimônias, e a verdade que não vive 
desaparece. Foi isso justamente o que ocorreu com os fariseus; eles perderam quase todo o seu 
pequeno patrimônio de verdade, e, em muitos casos, não tinham mesmo nenhuma noção dela. 
Deus sempre procurou, desde o princípio, plantar, encarnar a verdade no coração de seus filhos. 
A encarnação de Jesus é a culminação deste processo. Haja vista o grande número de biografias 
do Velho Testamento. Deus sempre exigiu dos seus escolhidos que vivessem e praticassem a 
verdade. O apóstolo Paulo frisou bem este ponto, dizendo: «Vós sois a nossa carta, escrita em 
nossos corações, conhecida e lida por todos os homens» (II Coríntios 3:2). «E o Verbo se fez 
carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Unigênito do Pai, cheio de 
graça e de verdade» (João 1:14).  Sabemos que os primitivos cristãos não possuíam o Novo 
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Testamento; tinham, porém, a revelação de Deus feita por Jesus Cristo e preservada na sua 
vida. E realmente as doutrinas básicas do cristianismo não nos foram dadas tanto para objeto da 
nossa crença como para objeto da nossa experiência. Isto indica que devemos esforçar-nos por 
experimentar as doutrinas, visto que cada qual encerra uma preciosa experiência. Aquele que 
crê na doutrina e não a experimenta não compreende a sua verdadeira significação. 
Testemunhas da verdade eram os primitivos cristãos. «Testemunha» quer dizer, aquele que tem 
experiência. A pessoa pode pregar o que ouviu ou recebeu de outrem, mas «testemunhar» só 
pode aquele que haja assistido pessoalmente, só aquele que experimentou. O cristianismo 
verdadeiro insiste em que as suas verdades sejam encarnadas. 
 
A prova de que a verdade só se conserva na vida vemos no fato de haver ela desaparecido das 
vidas fracas. Vejamos os tempos que precederam à reforma de Lutero; aquela grande verdade 
relativamente a viverem os justos pela fé havia desaparecido quase completamente, mas uma 
vez encarnada de novo na vida de Lutero exerceu uma tremenda força para abalar, como de 
fato abalou, o mundo inteiro.  O Velho Testamento serviu para preparar o mundo para a vinda 
de Jesus; o Novo serve para registrar o resultado de ter ele vindo e vivido a verdade. Em certo 
sentido, foi ele quem nos deu a Bíblia, que agora nos leva a seus pés. Se Deus não houvesse 
conservado a verdade encarnada na vida de seus servos — os profetas, os apóstolos e os crentes 
em geral — não teríamos hoje da verdade a porção preciosa que possuímos. A revelação 
conservada na Bíblia. A revelação cristã há sido conservada na Bíblia Sagrada. «Bíblia» é 
palavra grega que significa «coleção de livros». E, sem dúvida nenhuma, temos na Bíblia a 
mesma revelação que Deus fez e conservou na vida dos seus servos. E aquela mesma verdade 
revelada e conservada na vida, a que temos nas Escrituras. A Bíblia divide-se em duas partes: O 
Velho Testamento, que consta dos livros da lei, dos históricos, proféticos, poéticos; são, enfim, 
a soma de toda a literatura sagrada do povo hebraico; o Novo Testamento, que consta dos 
quatro Evangelhos, que tratam da biografia de Jesus, dos Atos dos Apóstolos e das cartas dos 
apóstolos às igrejas. E a literatura primitiva do cristianismo.  
 
 

3. Teologia Bíblica do Antigo Testamento 

Neste terceiro capítulo do nosso estudo consideraremos a revelação cristã de Deus, as razões 
por que cremos na sua existência, o seu modo de existir e de revelar-se, e a sua relação para 
com o universo. Esta parte da teologia é de suma importância, porque a idéia que temos de 
Deus determina não só a natureza da nossa religião, suas características, etc. como também a 
firmeza da nossa teologia. Descrever Deus é, a um tempo, descrever a nossa teologia e definir 
nossa religião. Um sistema religioso é forte ou fraco, segundo a sua idéia de Deus. Isto é. se a 
idéia de Deus é parcial, imperfeita, assim será também o sistema em seu todo. Por outro lado, 
se a idéia verdadeira, digna e correta, o sistema será igualmente verdadeiro, digno e correto. 
Passemos, então, à discussão da matéria reconhecendo de antemão a nossa fraqueza, 
confessando a nossa falta de capacidade e pedindo o auxílio dAquele que almejamos conhecer 
e descrever. É neste assunto que necessitamos de todas as qualificações para o descobrimento 
da verdade, porque, se errarmos aqui, o resto do nosso estudo, certamente, será eivado de erro. 
Revistamo-nos de humildade e dum espírito de devoção e diligência verdadeiramente cristãs. 
«Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe; e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para 
que se conheça na terra o seu caminho, e entre todas as nações a sua salvação» (Salmos 67:l 2).  
Para conveniência do nosso estudo, desejamos dar uma definição da idéia cristã de Deus, após 
o que procuraremos desenvolver, em pormenores, a definição apresentada. Cremos que assim 
nos será possível chegar a uma idéia nítida do assunto.  
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Definição de Deus  
 
O tema é por demais vasto e sublime para uma definição completa e satisfatória; temos, porém, 
na revelação cristã, material necessário para uma definição cristã de Deus. Somos justificados, 
portanto, em tentar essa definição, sabendo, embora, desde o principio, que, forçosamente, ela 
há de ser um tanto imperfeita. Ao finito não cabe definir o infinito. Ainda assim, tem valor a 
tentativa, porque ainda que se não consiga inteiramente atingir o alvo colimado, só o ato de 
procurar definir alguma coisa sempre a torna mais clara ao que empreende fazê-lo. A nossa 
justificação, por isso, está em que, tentando nós definir Deus, poderemos alcançar a respeito 
dele uma idéia mais clara e adequada.  Entende-se por. definição de Deus aquilo que se baseia 
na revelação cristã, ou cm Cristo. Descobrir a idéia que Jesus tinha com referência a Deus 
nossa tarefa. Sabemos que Jesus veio a este mundo a fim de revelálo aos homens, e sabemos 
também, com certeza, que cumpriu a sua missão, porque ele mesmo dissera aos discípulos certa 
ocasião: «Quem me vê a mim, vê o Pai.» Devemos, pois, trabalhar com denodo a fim de 
descobrir o que Jesus revelou acerca de Deus, por isso que, se alcançarmos isto, estaremos 
seguros de haver atingido a verdadeira idéia de Deus e um fundamento sólido para a nossa 
teologia sistemática. Quanto ao método que vamos seguir nesta definição, será o mesmo usado 
por Jesus Cristo. Jesus não enunciou, um a um, os atributos de Deus, mas serviu-se de 
expressões compreensíveis e dos fatos mais importantes a seu respeito. O método de Jesus era 
mais sintético do que analítico, mais sugestivo que exaustivo. Jesus procurou dar uma idéia 
clara e precisa de Deus, mas não uma idéia analítica. É o mesmo método que desejamos adotar 
procurando dar uma definição de Deus, definição que não terá por fim esgotar o assunto, 
porque ninguém jamais conseguiu esgotá-lo. Limitar-nos. emos muitas vezes a simples 
sugestões em razão da impossibilidade de incluir numa definição tudo quanto dela deveria fazer 
parte. Trataremos, por isso, de selecionar e discutir os elementos essenciais acentuados pelo 
pr6prio Jesus, e assim poderemos adquirir uma noção mais perfeita de Deus.  A nossa definição 
de Deus é a seguinte: Deus é Espírito Pessoal, perfeitamente bom, que, em santo amor, cria, 
sustenta e dirige tudo.  
 
A Natureza de Deus 
Espírito. Coisa muito difícil é definir o espírito. Alcança.se mais, às vezes, peio lado negativo, 
isto é, dizendo o que não é. Principiemos, portanto, dizendo que o espírito não é material, nem 
da matéria procede. Não há possibilidade de reduzir à matéria o espírito. Há, entre um e outro, 
uma barreira intransponível. São de natureza diametralmente opostas. Esta definição negativa, 
porém, não nos satisfaz inteiramente, porque por ela ficamos cientes do que o espírito aio é, e 
não daquilo que ele é. Desejamos saber o que o espírito é, por isso procuraremos uma definição 
no sentido positivo.  Há uma idéia muito comum, mas muito errônea, de que o homem tem 
alma ou espírito, quando, na realidade, o homem não é outra coisa senão alma ou espírito. É o 
homem que tem corpo. É o homem que pensa, que sente, que quer. A matéria não tem 
raciocínio, nem sentimento, nem vontade, O homem, portanto, é constituído de certos poderes, 
que não pertencem ao corpo, mas ao próprio homem, o qual é, como já dissemos, alma ou 
espírito. Por isso, a nossa compreensão de Deus como Espírito Perfeito depende, em parte, da 
compreensão que temos de nós mesmos. Diz-nos a Bíblia que o homem foi feito à imagem de 
Deus. E, assim sendo, uma das melhores maneiras de conhecer a natureza de Deus é conhecer a 
nossa própria natureza. Como espíritos que somos, dotados dos poderes de pensar, de amar e de 
querer, temos razão de crer que Deus tem os mesmos poderes que caracterizam o nossa 
espírito. Uma das maiores dificuldades que se nos deparam, quando procuramos pensar no 
espírito é que sempre temos pensado no homem como tendo certa forma; porém é tão fácil, 
depois de acostumados, pensamos em certos poderes como antes nos era o pensarmos na forma. 
É como fazemos a respeito da eletricidade: não lhe damos forma, porém pensamos nela em 
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termos de poder, energia. Assim é que devemos fazer em relação ao espírito: pensar nele em 
termos de poderes, e estes poderes são: pensar, amar e querer,  Deus é, então, um ser que sabe, 
que sente e que tem vontade própria. Não será mais necessário definir o espírito, se dermos o 
devido valor aos poderes espirituais que temos, isto é, aos poderes de pensar, amar e querer.  O 
espírito, portanto, é um ser real, verdadeiro, mas invisível, constituído dos poderes de pensar, 
sentir, querer e, ainda mais, os de consciência própria e direção própria.  Quanto à essência do 
espírito, nada podemos declarar, porque nada sabemos, senão o que aprendemos das suas 
manifestações mediante os poderes já mencionados. A essência do espírito, como a da vida e da 
eletricidade, é coisa desconhecida. Isto, porém, não quer dizer que o espírito é desconhecido, 
porque assim como conhecemos a vida e a eletricidade pelas suas manifestações, igualmente 
conhecemos o espírito.  É desnecessário citar passagens da Bíblia para provar que Deus é 
Espírito, visto como toda a Bíblia, e especialmente o Novo Testa. mento, do princípio ao fim, 
está repleta de ensinamentos que abonam este asserto. Verdade é que no Velho Testamento 
Deus se apresenta debaixo de certas formas, mas nunca se confunde com a matéria. O 
ensinamento da Bíblia é que Deus é Espírito: a,.. e importa que os que o adoram, o adorem ciii 
espírito e verdade.  Convém que notemos, de passagem, que, além de Espírito, Deus é Espírito 
Perfeito. Seus pensamentos são perfeitos, seus sentimentos puríssimos, sua vontade santa, 
perfeita, sua consciência própria, e absoluta sua determinação própria.  Não queremos dizer 
com isto que um espírito perfeito é aquele cujos poderes sejam perfeitos, mas antes um espírito 
no qual se realizem também um perfeito equilíbrio e perfeita harmonia entre todos os poderes. 
Assim é com Deus. Nele não há desequilíbrio entre os poderes de pensar, sentir e querer. Cada 
um deles, ou todos juntos, desempenham de maneira perfeitíssima as suas funções.  Cada ato de 
uma pessoa exige a ação proporcional de cada uma dessas faculdades. Mas como no homem, 
por ser ele imperfeito, não estejam elas em perfeito equilíbrio e harmonia, daí a razão de serem 
imperfeitos todos os seus atos. Numa pessoa que se deixe dominar principalmente pelos 
sentimentos, todos os seus atos se orientam pela paixão, e, não raro, ei vai até a loucura. Noutra 
predomina o poder de pensar, e ainda noutra, o de querer; e, operando estes poderes 
desarmonicamente, só podem levar a pessoa a produzir atos imperfeitos. Em Deus não é assim. 
Nele todos estes poderes são equilibrados e harmônicos, como já o dissemos, O seu 
conhecimento é perfeito, perfeito o seu sentir e perfeita a sua vontade; por isso, são também 
perfeitos os seus atos. Deus como Espírito tem todos os poderes de um espírito, no mais alto 
grau de desenvolvimento e perfeição. Nele não se pode idear nenhum outro meio de 
aperfeiçoamento doa poderes de pensar. querer e sentir. Pois é tudo quanto pode ser: Deus é 
perfeito. Pessoal Parece, talvez, desnecessário este vocábulo pessoal, visto já estar ele 
envolvido na palavra e na concepção de «espíritos. Acho, porém, conveniente enfatizá-lo 
porque para muitos o termo espírito é um tanto vago. Entende.se por espírito pessoal um ser 
que pensa, sente, quer e que tem, ainda mais, o poder de consciência própria e de direção 
própria. Espírito pessoal é uni espírito constituído destes poderes. Notemos agora alguma coisa 
a respeito da consciência própria e da direção própria.  
 
Consciência própria.  
Consciência própria significa mais do que o termo (consciências no sentido em que de 
ordinário o empregamos. Consciência própria quer dizer o poder que a pessoa tem de estar 
cônscia de si mesma. Este poder de conhecer-se a si mesmo é peculiar a um espírito, a uma 
pessoa. Tal faculdade não a possui nenhuma outra criatura de Deus. Podem os animais estar 
cônscios de qualquer coisa em derredor deles, mas somente ao homem — digamos melhor, ao 
espírito — é dado fixar o pensamento em si mesmo e chegar a conhecer-se a si próprio. 
Consciência própria não somente quer dizer o espírito cônscio de si mesmo, mas também que 
pode conhecer-se a si mesmo, O homem tem o poder de sondar o próprio ser, pesquisá-lo, até 
descobrir-se a si mesmo. Pelo poder de pensar é ao homem possível viajar o próprio interior, 
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fazer longas excursões’ no seu Intimo e assim conhecer.se mais e mais. Se bem que tenhamos 
mapas do mundo e dos céus, ninguém jamais conseguiu fazer um mapa completo da alma 
humana, O mundo dentro de nós é vasto, vastíssimo até; mas, graças a Deus, temos o poder de 
conhecê-lo e este poder é o que denominamos consciência própria.  Os gregos eram, no seu 
tempo, o povo mais adiantado e de mais ampla cultura, intelectualmente falando. Tudo quanto 
era dado ao homem conhecer sem o auxílio de Deus, aprenderam-no e conheceram-no os 
gregos. Muitos filósofos da atualidade ainda se inspiram no pensamento dos gregos e na 
filosofia grega. O pensamento mais elevado, que representa o ponto culminante da 
intelectualidade grega, acha-se, talvez, expresso nestas palavras: Conhece-te a ti mesmo,  
Reconheceram eles a grandeza da alma humana e, ao mesmo tempo, o poder que o homem tem 
de conhecer-se a si mesmo; mas nem eles, nem qualquer outro povo, conseguiram jamais traçar 
um mapa pelo qual se estudassem as misteriosas profundezas da alma humana. À grande tarefa 
se propuseram os gregos. Só uma há que a excede, é a tarefa de conhecer a Deus. 
Constantemente ficamos surpresos diante das coisas novas que, a cada passo, aprendemos de 
nós pr6prios. Há vastas regiões no interior da nossa alma, ainda desconhecidas; mas, graças a 
Deus, tem o homem o poder de conhecer a si mesmo e os segredos mais profundos de sua 
personalidade. A consciência própria é, portanto, um dos poderes mais preciosos dos que 
constituem um espírito pessoal.  A consciência própria é perfeita em Deus. Deus conhece a si 
mesmo o mais perfeitamente possível. Ele conhece o seu ser interior e exteriormente, em todas 
as relações imagináveis. Nunca houve, nem há e jamais haverá surpresa alguma para Deus em 
relação a si mesmo. Ele conhece a sua própria mente, o próprio coração, a própria vontade. 
Deus sabe o que era, o que é, e o que há de ser. O conhecimento que Deus tem de si mesmo é 
perfeito. Um espírito pessoal é, então, um ser constituído dos poderes de saber, querer e sentir, 
que tem, ademais, o poder de conhecer-se a si mesmo.  
 
Direção própria.  
A segunda qualidade ou característica de um espírito pessoal é direção própria. Este poder 
baseia-se no de conhecimento próprio, que acima discutimos. Como há de alguém ter direção 
própria, se não se conhece a si mesmo? Só um ser que se conheça a si mesmo é que está em 
condições de dirigir-se, de ter direção própria. Não pode dirigir bem um automóvel, ou uma 
locomotiva, quem não conheça bem o seu maquinismo. Assim é a própria pessoa.  Direção 
própria quer dizer que a pessoa se dirige a si mesma e não é dirigida por outrem, como o 
automóvel e a locomotiva o são. Direção própria quer dizer que a pessoa é autônoma, e não 
autómata: é um automóvel que não precisa de chofer. Tudo o que é necessário à direção 
própria acha-se dentro da própria pessoa. Não é mister coisa alguma de fora a quem queira 
dirigir-se a si mesmo.  Devemos notar que estamos discutindo aqui o poder de direção como 
um dos elementos de que se constitui o homem, e não o poder que se acha na vida moral de 
qualquer pessoa.  A direção própria em Deus é uma bênção absoluta. Nenhuma circunstância 
exterior determina ou influi nos planos ou nos atos de Deus. Nele mesmo está o motivo e a 
explicação de tudo o que faz. Para explicar-se um ato de um homem, é muitas vezes necessário 
que se tomem em consideração muitas circunstâncias de fora que exercem influência na sua 
decisão. Não é assim com Deus. O motivo e a explicação de tudo quanto ele faz está nele 
mesmo. Jesus diante de seus algozes é um exemplo disso. Ele nunca perdeu a serenidade e a 
direção própria. «Se alguém vos bater numa face, virai-lhe também a outras, disse ele. Estas 
suas palavras aplicam se perfeitamente ao assunto que estamos considerando.  Se por um pouco 
considerarmos a direção própria no homem, adquiriremos idéia mais perfeita da glória e da 
sublimidade da direção própria de Deus. O poder que tem o homem de dirigir-se é naturalmente 
limitado. A direção própria no homem não é absoluta. Há muitas circunstâncias exteriores que 
influem nos seus atos e na direção que dá à vida. No Salmo 1 exorta-nos o Salmista a que não 
nos deixemos dirigir pelo conselho dos Ímpios. Bemaventurado o varão que não anda no 
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conselho dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores, nem se assenta no assento dos 
escarnecedores (Salmos 1:1). Ninguém deve entregar a direção de sua própria vida às coisas ou 
circunstâncias que o rodeiam, porque o poder de direção própria indica que o homem é superior 
ao meio cm que vive. Não devemos, por isso, rebaixar-nos ao ponto de entregar a direção da 
nossa vida a outra qualquer pessoa, ou coisa, ou circunstância. Infelizmente é o que muitas 
vezes sucede: o homem é dirigido, ao invés dc dirigir-se a si mesmo.  Temos muitos exemplos 
de homens que são dirigidos: o alcoólatra é dirigido pelo apetite de beber; o jogador, pelo lucro 
vil; o adúltero, pela paixão; o assassino, pelo ódio; e assim todos estes e muitos outros estão 
escravizados e subjugados pelos vícios ou pelos sentimentos baixos que envilecem o homem. 
Jesus disse que aquele que comete o pecado é servo do pecado. «Em verdade, em verdade vos 
digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. (João 8:34). A tentação de Jesus, 
no tocante a este assunto, é muito interessante. O diabo fez tudo o que lhe era possível por 
desviá-lo do caminho e dar-lhe nova direção na vida, mas Jesus resistiu-lhe e deu à sua vida a 
direção que achou melhor. Quantas vezes o homem se torna menos semelhante a Deus pelo fato 
de ser dirigido, ao invés de dirigir-se a si mesmo! pela perda desta direção própria que o 
homem se aproxima maia e mais dos brutos, sem, no entanto, chegar a ser um deles. Vimos que 
a direção própria no homem é muito falha, muito imperfeita, muito falível. Muitos homens há 
completamente escravizados, O homem natural é como aquele rei da antiguidade, atado ao 
carro do seu vencedor: prendem-no o vício e o pecado, e o levam acorrentado. Em Deus, 
porém, não é assim. A sua direção própria é absolutamente perfeita. Nada há fora que lhe 
modifique a direção da vida. Há nele, na sua própria Pessoa, motivo e explicação para tudo 
quanto faz. Deus, e somente Deus, se dirige a si mesmo numa perfeição absoluta.  
Concluímos, então, que Deus é Espírito Pessoal, porque tem o poder de pensar, sentir, querer, e 
porque tem o poder de conhecer-se a si mesmo perfeitamente e de dirigir.se soberanamente. Os 
seus pensamentos são altíssimos, os seus sentimentos puríssimos, a sua vontade santíssima, o 
seu conhecimento de si mesmo perfeitíssimo, a sua direção própria absoluta. Portanto, Deus é 
Espírito Pessoal Perfeito.  
 
O Caráter de Deus 
 A segunda parte do nosso estudo da definição de Deus é a que trata do seu caráter. Definindo o 
caráter de Deus, dissemos que ele é perfeitamente bom. Façamos algumas considerações em 
torno desta idéia.  O termo — bom — quando empregado com referência a Deus, não esclarece 
tudo, porque este vocábulo já perdeu a força da sua significação, devido ao seu uso muito 
generalizado. Deus não é bom como o homem é bom. A bondade dele é outra, muito diferente. 
Certo mancebo de qualidade disse uma vez a Jesus:  O termo — bom — quando empregado 
com referência a Deus, não esclarece tudo, porque este vocábulo já perdeu a força da sua 
significação, devido ao seu uso muito generalizado. Deus não é bom como o homem é bom. A 
bondade dele é outra, muito diferente. Certo mancebo de qualidade disse uma vez a Jesus: 
«Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna?» E Jesus respondeu, dizendo: «Por que me 
chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus» (Lucas 18:18, 19). É no sentido em 
que Jesus empregou essa palavra, e não no sentido em que a usou o mancebo, que vamos 
estudar o caráter de Deus. Bom como Deus não há ninguém. Este termo «bom», segundo a 
idéia de Jesus, fala de uma excelência moral elevada, muito além de tudo quanto um coração 
bom aprova.  Quando se aplica o termo «bom» a uma pessoa, não se faz referência a uma só 
qualidade, mas a todas que ela possui. Da mesma maneira, quando o aplicamos a Deus, 
referimo-nos a todas as excelências morais do seu caráter. Não há entre os homens uma pessoa 
tão boa quanto deveria ser. Mas assim não é com Deus, a quem atribuímos tudo o que é bom, 
todas as qualidades morais que podem exornar um espírito. A sua bondade não se mistura com 
o mal, nem é suscetível de alguma falha. O .bom em Deus é perfeito: nada há de mais nem de 
menos em seu caráter. Deus não é bom para alguns e mau para outros. Ele é o mesmo para 
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todos e em tudo: na sua essência, na sua natureza, no seu coração, nos seus desejos, nos seus 
planos, nos seus atos, nos seus pensamentos mais íntimos; enfim, Deus é bom em tudo.  Os 
melhores homens são, não raro, bons só em certas relações:  alguns para a família, outros para a 
pátria, e ainda outros para o amigo. Deus, porém, é bom para todos, até mesmo para os seus 
inimigos — os pecadores. Partindo da mais alta idéia que se pode fazer da bondade mais 
elevada da raça humana, temos de ele. var-nos muito ainda para alcançamos a idéia da bondade 
de Deus, porque é bondade que ultrapassa a toda imaginação humana. Não há realmente 
comparação entre a bondade divina e a humana; há, antes, um frisante contraste. Não há 
ninguém bom Como Deus.  .A idéia da bondade perfeita de Deus é o âmago da revelação cristã. 
No Velho Testamento não transparece tanto a bondade de Deus como no Novo Testamento. 
Muitas vezes era necessário que Deus se revelasse dum modo imprevisto e um tanto rude ao 
povo da antiguidade, tal como vemos por ocasião do dilúvio; mas na revelação cristã do Novo 
Testamento depara-se-nos a manifestação suprema da bondade perfeita do Criador.  A própria 
natureza nos ensina alguma coisa acerca da bondade de Deus; é, porém, na vida, no caráter e na 
morte de Jesus que temos dela a expressão máxima, a expressão mais sublime e gloriosa. Só na 
vida é que se pode revelar completamente o caráter de Deus. Quem, pois, quiser saber se Deus 
é bom ou não, deve acompanhar Jesus em seus sofrimentos, em seus trabalhos e em seu 
sacrifício. Deve procurar compreender a razão da sua morte e a glória da sua ressurreição, 
porque só em Jesus é que temos plenamente revelada a bondade perfeita de Deus. «Mas Deus 
recomenda o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda 
pecadores» (Romanos 5:8).  Quando se diz que alguém é bom, exprime-se tudo o que é 
possível a seu respeito, porque o termo «bom inclui todas as qualidades boas, todos os nobres 
predicados dum caráter. Dizer que uma pessoa é boa é dizer tudo numa só palavra. Ë tecer-lhe 
o mais belo elogio. Assim é quando aplicamos o termo — bom — com referência a Deus; dizer 
que ele é bom é dizer tudo o que há de sublime a respeito do seu caráter; é resumir todas as 
suas qualidades, todos os seus predicados numa só palavra. Deus é bom porque possui todas as 
qualidades boas, e nele estas boas qualidades atingem o mais alto grau de perfeição. Deus não 
pode ser melhor do que é, e nem é possível imaginar-se outra bondade mais sublime que a sua. 
É ele a Pessoa ideal, o excelso padrão de toda a excelência moral. Deus é bom como ninguém o 
é.  
 
A Relação de Deus para com o Universo 

  
Deus cria tudo. 
O verbo criar, na vida prática, tem dois sentidos distintos: fazer existir o que nunca existiu, e 
multiplicar o que já existe. No primeiro capítulo de Gênesis a palavra aparece em ambos os 
sentidos. «No princípio criou Deus o céu e a terra», isto é, Deus fez existir o que nunca antes 
existira em forma alguma. Declara.nos também a Bíblia que Deus fez a terra e as águas 
produzirem, e assim encontramos as duas idéias: a de fazer existir o que nunca existira, e a de 
multiplicar o já existente. Não nos devemos esquecer jamais de que Deus é o Criador, tanto 
num como noutro sentido. Tudo quanto existe é criação dele. Já vimos a primeira idéia da 
criação no primeiro verso do livro de Gênesis; a segunda idéia temo-la expressa nos versículos 
11 e 12, a saber: «Disse Deus; Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, 
que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra: e assim foi. E a terra 
produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente 
está nela conforme a sua espécie: e viu Deus que era bom.» Tornam-se necessárias algumas 
palavras de explicação sobre o modo de Deus criar. Há, em geral, dois extremos opostos no 
modo de pensar sobre a criação narrada por Moisés no primeiro capítulo de Gênesis. Um dos 
extremos é o de considerar cada coisa nova que aparece como uma criação distinta, sem relação 
alguma com a precedente. O outro extremo não é o de fazer existir o que nunca existiu, mas 
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apenas uma evolução ou desenvolvimento daquilo que já existia desde a eternidade. São estes 
os dois extremos, e ambos errados. Cada um, porém, tem mima parte de verdade. As Escrituras 
reconhecem os dois processos. A Bíblia ensina que Deus fez existir o que nunca existiu em 
tempo algum e em forma alguma, e também que ele, na sua obra criadora, fez uso do que 1á 
tinha criado. Deus fez existir o que nunca havia existido, mas, depois de existir pelo ato da 
criação, fez a terra produzir erva. Deus é o Criador tanto da erva como da terra.  A maior 
criação, não há contestar, é a do homem. Na formação do corpo humano, Deus aproveitou o pó 
já existente. Não vamos, portanto, a uni nem a outro extremo da questão, porque a verdade se 
acha no meio.  Deus criou, e Deus desenvolveu a sua criação. «Todas as coisas foram feitas por 
ele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens 
(João 1:3,4). «Porque por ele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e 
invisíveis sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades: todas as 
coisas foram criada por ele e para ele» (Col. 1:16). «Porque dele, e por ele, e para ele são todas 
as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém» (Romanos 11:36).  
 
Deus sustenta tudo.  
Declara-nos a Bíblia que Aquele que criou o universo é também Quem o sustenta. A causa que 
originou é a mesma que preserva tudo o que foi criado. Uma das maravilhas do universo é a 
força que o preserva e sustenta. Sabemos que o universo consiste não somente do nosso 
planeta, mas também de muitos sistemas planetários. Sabemos, ainda mais, que os planetas 
estão em movimento, girando com precisão jamais atingida por nenhum invento ou engenho 
humano. Querendo os homens certificar-se da hora exata, consultam o sol. Os planetas não se 
adiantam nem se atrasam em sua marcha desde os primeiros dias da criação. A prova disso é 
que os astrônomos podem calcular, com toda a precisão, o dia, a hora e até o segundo em que 
se vai dar um eclipse, e isto muitos anos antes do seu aparecimento.  O universo é vastíssimo. 
Há estrelas tio distantes do nosso planetazinho. que, não obstante a sua luz percorrer cinqüenta 
mil léguas por segundo, ainda assim essa luz gasta milhares de anos para chegar à terra.  
Ficamos admiradíssimos quando consideramos a força necessária para sustentar e mover os 
planetas do universo. Para impelir qualquer maquinismo, gasta-se, como temos observado, 
muita energia; quanta força não é necessária para fazer girar todos os sistemas planetários de 
que se compõe o universo?! Quanta força há sido gasta desde o primeiro dia? Nunca faltou 
energia para mover e sustentar os planetas. De onde vem essa força?  Toda a força vem de 
Deus. Ignoramos a maneira por que ele sustenta em movimento tantos mundos muitas vezes 
maiores do que o nosso. Afirmamos, porém, que, além da força para sustentar todo o universo, 
Deus tem ainda os recursos necessários para prover a sua criação de todas as coisas essenciais à 
sua existência. Como um pai cuida da família, assim faz Deus em relação ao universo. A Bíblia 
declara-nos que nenhum passarinho cairá por terra sem que Deus o saiba. Diz-nos ainda o 
Salmista que este mesmo Deus é o nosso Pastor e que, por isso, nada nos faltará.  
 
Deus governa tudo.  
Consideremos, a seguir, o falo de que Deus, além de Sustentador, é também o Governador do 
universo. Deus governa tudo, cesta és razão por que se dá o nome de universo a todos os 
sistemas de mundos espalhados na imensidade do espaço. Universo, sim, porque obedece à 
direção dum Governador, que é Deus. Tudo o que existe colima um alvo fixado por este 
Governador, e não há dúvida alguma deque ele levará a sua criação ao alvo desejado. Para esse 
fim Deus está dirigindo tudo. Não há planeta errante, sem direção, porque todos eles obedecem 
a um plano fixado por Deus, o Criador, Sustentador e Governador de todas as coisas. Para o 
homem bom, o pensamento de que Deus governa tudo deve ser de grande consolação. Ensina-
nos a Bíblia que Deus governa tudo. Entre outras passagens, devemos ler o Salmo 105:13-22, 
que diz: «Quando andavam de nação em nação e dum reino para outro povo, não permitiu a 
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ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu os reis, dizendo: Não toqueis nos meus 
ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o 
sustento do pio. Mandou perante eles um varão, José, que foi vendido por escravo; cujos pés 
apertaram com grilhões: foi metido em ferros; até o tempo em que chegou a sua palavra; a 
palavra do Senhor o provou. Mandou o rei, e o fez soltar; o governador dos povos, co soltou. 
Fê-lo senhor da sua casa, e governador de toda a sua fazenda; para sujeitar os seus príncipes a 
seu gosto, e instruir os seus anciões.  
 
Os motivos  de Deus em relação à Criação 

 
Deus, em santo amor, criou, sustenta e governa tudo. O motivo de Deus em todas as suas ações 
é santo amor, como já ficou dito quando discutimos a perfeição do seu caráter. Desejamos aqui 
enfatizar mais este motivo de Deus em sua obra criadora, porque a nossa idéia de Deus 
depende, em parte, do motivo (jur lhe atribuímos nas suas atividades. O motivo é que nos 
certifica da perfeição da sua bondade. Mas a idéia cristã de Deus inclui e acentua o seu motivo. 
Cristo, na sua vinda À terra, revelou, em termos claros e precisos, o motivo de Deus 
relativamente à sua criação. «Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho 
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna» (João 3:16).  
A nossa definição estabelece que o motivo de Deus, todos os seus atos, é santo amor. Há 
amores que não são santos, e nem podem ser santificados; amores cujos motivos não são 
dignos, não são justos. Há motivos interesseiros e amores que levam a alma à destruição e à 
ruína completa. Assim não é, porém, o amor de Deus, porque o amor de Deus é santo; isto é um 
amor de acordo com o seu caráter perfeito. O amor de Deus em nenhum ponto está em 
contradição com a sua natureza de perfeita bondade. É o amor santo de um caráter santo. O 
santo amor dc Deus significa a identificação da sua bondade com o desejo ardente de melhorar 
a criação. Por causa deste amor santo, é da vontade de Deus que haja o melhor universo 
possível e o mais perfeito desenvolvimento da sua criação. Quando Deus criou o universo, o 
seu amor não deixou passar despercebidas a necessidades da criação. Ê por isso que afirmamos 
que Deus em santo amor. criou o universo, em santo amor sustenta o universo e em santo amor 
governa o universo.  Há. talvez, quem diga que o universo não prova que foi criado e que está 
sendo sustentado e governado em santo amor. Dizem que. na observação das coisas que nos 
rodeiam, vê-se que o universo não revela o santo amor de Deus quanto à sua criação, nem 
quanto à forma por que está sendo dirigido e governado. Estas observações, porém, 
demonstram-se imperfeitas e superficiais, e, mais ainda, evidenciam-se parciais; porque, tirante 
o próprio homem e a influência que ele exerce, tudo o mais que existe no universo prova o 
santo amor de Deus. Respondendo aos que criticam este asserto, diremos que o cristianismo 
não aprendeu esta verdade apenas do universo físico, mas também de Jesus. Ele foi quem 
ensinou que Deus em santo amor criou, sustenta e governa tudo. O cristianismo alimenta a 
esperança de que há de chegar o dia em que o universo inteiro, inclusive o homem, há de 
confirmar esta verdade, e certamente isto acontecera.  Não nos devemos esquecer de que o 
plano do universo é muito grande, é mesmo imenso; e, devido a isto, o que parece defeito, 
talvez seja tido como elemento de perfeição quando seja encarado do ponto de vista do 
conjunto, isto é, total. Os que só vêem mal no universo estão, mais ou menos, nas mesmas 
condições daqueles três cegos que quiseram conhecer o elefante; o primeiro, ao apalpá-lo, 
tocou casualmente na cauda, e concluiu que o elefante é um animal muito delgado e comprido; 
apalpando.o do lado, o segundo cego, asseverou que o elefante era semelhante a uma parede; o 
terceiro, que tateou a cabeça, julgou-o arredondado. Começaram depois a comentar a forma do 
mamífero-monstro, dizendo cada qual a verdade conforme o seu conhecimento; mas a idéia que 
todos tinham dele era muito imperfeita, por isso que parcial, unilateral. Assim somos nós e são 
nossas idéias relativamente ao universo. Parece-nos a nós, cá do nosso cantinho, que não há 
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amor na criação, nem na direção do universo. Jesus, porém, que conhece todo o plano e vê 
todas as coisas em seu conjunto, disse que amor santo é o grande motivo de Deus, é o seu 
grande móvel em criar, sustentar e dirigir o universo. «Porque para mim tenho por certo que as 
aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser 
revelada. Porque a paciente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. 
Porque a criatura está sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, 
na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a 
liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criatura juntamente geme e 
está com dores de parto até agora. E não só ela, porém nós mesmos, esperando a adoção, a 
saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se 
vê não é esperança parque, o que alguém vê, como o esperará?» (Romanos 8:18-24). Esta é a 
idéia cristã de Deus. Deus é Espírito Pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, 
sustenta e governa tudo.  
   
Os atributos de Deus 
  
Segundo a idéia cristã, Deus é Espírito Pessoal. Deus possui, portanto, os poderes essenciais a 
um espírito, que são: pensar, querer e sentir. O ser que se compõe destes poderes pessoais tem 
certo mudo de proceder e certas qualidades morais. Quais são, então, estes modos de proceder e 
estas qualidades morais que vamos atribuir a este Deus que é Espírito Pessoal? As coisas que 
atribuímos a este Ser chamam-se atributos.  Atributo, pois, é uma qualidade atribuída a um ser 
que existe. Os atributos de Deus são: modos de atividade e qualidades do seu caráter.  
Devemos ter cuidado para não confundir os elementos componentes deste Ser com os seus 
atributos, porque são coisas diferentes. Os elementos componentes constituem o ser; os 
atributos revelam o ser.  Deve-se notar, então, que os atributos não são Deus, mas do os modos 
e as qualidades dele. A laranja, por exemplo, é doce e redonda, mas as qualidades de doçura e 
redondeza não constituem a laranja, porque são apenas o modo de sua existência e a sua 
qualidade. O homem anda, fala e trabalha, porém, o andar, o falar e o trabalhar não constituem 
o homem, senão a maneira de suas atividades. Assim é com referência aos atributos que lhe 
representam os modos de proceder e as qualidades morais.  
 
 Deus é Espírito Pessoal perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta e governa 
tudo; mas não podemos dizer que ele é onisciência, onipresença, etc., porque isto não 
representa senão o modo de ele agir. Os poderes necessários á existência desse Espírito Pessoal 
não são atributos. Por exemplo, o poder de saber não é atributo de Deus, porque é essencial a 
um Espírito Pessoal. Onisciência, porém, é atributo, porque é uma maneira de Deus saber. O 
poder de amar não é atributo de Deus, porque, sem amar, Deus não sena Espírito Pessoal, mas 
o amor que representa a maneira de se manifestar esta natureza é atributo. A vontade não é 
atributo; a santidade, porém, que é uma das maneiras por que se manifesta a vontade na ação, é 
um atributo de Deus. Deus existe como um Espírito Pessoal e os seus atributos lhe são 
inerentes, porque representam o seu modo de proceder e as suas qualidades morais.  Este Ser 
divino, que possui atributos, possui também personalidade e vida. Definimos já o termo 
«personalidade», e agora queremos chamar a atenção para o fato de que Deus é vivo e é a fonte 
da vida. A vida é indefinível, mas ao mesmo tempo é bem conhecida por suas manifestações. A 
Bíblia ensina que o nosso Deus é um Deus vivo e que é a fonte da vida. «Mas o Senhor Deus é 
a verdade; ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno; do seu furor treme a terra, e as nações não 
podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: Os deuses, que não fizeram os céus e a 
terra, desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder; ele 
estabeleceu o mundo por sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus» (Jeremias 
10:10-12). «Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida 
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em si mesmo» (João 5:26).  Este Deus vivo, portanto, é um Deus que tem existência própria, 
isto é, tem em si mesmo a fonte de vida. A razão de ser da vida está na própria Pessoa de Deus. 
Não houve quem originasse a vida em Deus, e também não há quem lha possa tirar, porque ele 
tem existência própria. Ele é eterno; é desde a eternidade até a eternidade. «Antes que os 
montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu 
és Deus» (Salmos 90:2).  Na revelação cristã vemos que os atributos de Deus se acham 
encarnados e manifestos em Jesus Cristo. Mas, se bem que estejam revelados em Jesus e na 
Bíblia muitos dos modos de Deus proceder, devemos, contudo, ter sempre em mente que as 
Escrituras não nos revelam tudo a seu respeito. Precisamos também aprender da natureza, 
porque, sendo Deus o Criador de tudo, claro está que a natureza muito nos pode ensinar a seu 
respeito. Tudo é obra de Deus e tudo, portanto, pode falar-nos a respeito dele.  
Podemos classificar os atributos de Deus do seguinte modo:  
 
Atributos Naturais 
 
Onipresença.  
Por onipresença não se deve entender que Deus enche o espaço como faz o universo. A relação 
de Deus com o espaço não é a mesma que existe entre este e a matéria. E, por conseguinte, não 
devemos afirmar que Deus está presente em toda parte como o universo está em alguma parte. 
Sendo Deus Espírito, não ocupa espaço. Só a matéria ocupa espaço. Se a idéia da onipresença 
de Deus se baseasse na relação da matéria com o espaço, estaríamos completamente errados, 
porque Deus não enche o espaço, como a matéria. Se assim fora, teríamos de julgar a Deus, em 
seu modo de existência, maior do que o universo. A idéia de que Deus está distribuído por todo 
o espaço, como a atmosfera, é errônea. Tal idéia pertence ao materialismo, e não ao 
cristianismo. O espaço não existe para Deus. Não devemos julgar que Deus está dentro de tudo. 
Há quem interprete a onipresença de Deus como se ele estivesse em tudo. Esta idéia, porém, 
semelhante á primeira, é errônea, não é cristã, mas panteísta. Os materialistas dizem que Deus 
enche tudo; os panteístas, que ele está em tudo. Se Deus estivesse dentro de tudo, teriam todas 
as coisas vida divina. O livro, o móvel, a máquina, tudo teria vida divina. Sabemos que não é 
assim.  Se Deus não ocupa espaço nem habita na matéria, como pode ser onipresente? A fim de 
ser onipresente não é necessário que Deus esteja difundido por todo o espaço, nem que esteja 
habitando na matéria. Segundo a Bíblia, não têm razão de ser o materialismo e o panteísmo.  A 
verdadeira idéia da onipresença de Deus é que ele age com a mesma facilidade com que pensa 
e quer, porque para Deus não há espaço nem tempo. Para agir. Deus não tem necessidade de ir 
de um para outro lugar, assim como não temos nós necessidade de ir a certo lugar para 
pensarmos nele: podemos pensar nele estando muito longe. Para o nosso pensamento hão existe 
espaço nem tempo. Deus está, como já sabemos, tão relacionado com tudo que, havendo 
necessidade de agir, ele o faz sem qualquer trabalho. Não há lugar distante para ele; ele é qual 
um centro dum círculo: tem a mesma relação para com todos os lugares. Devido à sua relação 
com tudo, Deus acha-se em condições de agir instantaneamente em qualquer parte, comunica-
se imediatamente com todo o universo. Para o seu poder de ação não há considerações de 
tempo nem de espaço, como não há, igualmente, para o seu poder de pensar e querer.  A 
onipresença de Deus é uma presença frutífera, produtora e econômica. Quando Jesus 
multiplicou os pães e os peixes, saciada a multidão, ordenou ele fosse recolhido o que sobejava, 
ensinando, desta maneira, uma lição de economia. Assim é a presença de Deus. Não devemos 
pensar a respeito dela como se espalhada por toda parte do universo, mas, sim, que Deus está 
relacionado com tudo, que não somente presencia todas as coisas, mas pode socorrer a todos os 
que estiverem necessitados. Deus não está num lugar se lá não houver necessidade dele; onde, 
porém, for necessária a sua presença, ai ele se encontra em toda a sua personalidade. Deus não 
se divide nem se desdobra. A sua onipresença não exige tamanho sacrifício. Como o homem 
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está em qualquer parte do seu corpo. Deus está presente em qualquer lugar onde haja 
necessidade dele. Jesus acentuou o lado prático desta doutrina quando disse: «Onde estiverem 
dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles» (Mateus 18:20). Em toda a 
criação, onde quer que exista alguma coisa que dependa de Deus (e tudo depende dele, 
sabemos), lá está ele presente em toda a sua personalidade. Não há fugir a esta presença de 
Deus. «Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu 
ai estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, 
se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá» 
(Salmos 139:7-10). «Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? diz o 
Senhor: porventura não acho eu os céus e a terra? diz o Senhor» (Jeremias 23:24).  Qualquer 
criatura, esteja onde estiver, pode gozar da presença de Deus. Deve consolar o nosso coração 
esta grande e valiosa verdade. Muitos povos têm um Deus local; o nosso Deus, porém, é tanto 
universal como local, e tanto local como universal. Deus é onipresente.  
 
Onisciência.  
A onisciência é companheira inseparável da onipresença. Deus é onipresente porque presencia 
tudo. Não há nem pode haver surpresas para Deus. Como em sua onipresença não há espaço, 
também em sua onisciência não há desconhecido. Deus sabe todas as coisas que podem ser 
conhecidas e nada há que ele não saiba explicar. O que é a vida, a eletricidade, a lei da 
gravitação, a essência da personalidade, tudo são coisas fáceis a Deus, por isso que ele é 
conhecedor perfeito da natureza de todas as coisas existentes. Não há segredo para ele, porque 
é a fonte da vida, o Criador da eletricidade, o Autor da lei da gravitação, etc. Deus não ignora 
até as coisas mais íntimas da nossa vida. Nada há que se esconda à sua onisciência. «E até 
mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados» (Mateus 10:30).  
A doutrina da onisciência é essencial a uma religião verdadeira, porque, se Deus não soubesse 
dirigir o universo, se não soubesse ensinar o plano da salvação e responder às nossas súplicas, 
seríamos as mais infelizes de todas as criaturas. Deus, porém, nunca se achou e jamais se 
achará em condições embaraçosas que lhe dificultem a ação. «Porque o vosso Pai sabe o que 
vos é necessário, - antes de vós lho pedirdes» (Mateus 6:8). Não há parte alguma em que a 
criatura não esteja na sua presença, e não há nada necessário ao bem-estar de todas as coisas 
que ele não possa prover, não saiba providenciar. Deus sabe e pode fazer o necessário para 
levar toda a criação ao alvo destinado por ele mesmo.  Quase sempre temos diante de nós 
problemas difíceis, para os quais não nos surge solução; mas para Deus não há problema: ele 
não só tem o poder de agir, mas também sabe agir de maneira que Iodos os problemas 
desapareçam. 0 conselho de Deus, devido à sua onisciência, é um conselho perfeito, e não falha 
em nossas vidas.  Assim como não há espaço para a onipresença, também não há para a 
onisciência. A nós só ocorrem lembranças do passado; para Deus, porém, tanto o passado como 
o futuro constituem uma só lembrança. A profecia, para o homem, é aquilo que ele espera ver; 
mas para Deus é aquilo que ele já viu. Desde o principio, antes mesmo dos primórdios da raça, 
ele viu a cabeça da serpente ferida pelo homem e o calcanhar da humanidade ferido pela 
serpente. Deus não é como o homem, que aprende pela experiência ou pela observação, porque 
todo o presente, todo o passado e todo o futuro estão diante dele. 0 que Deus sabe, não o soube 
em tempo algum, visto que para ele não existe tempo; não há passado nem futuro — tudo lhe é 
presente.  Deve-se notar que, em toda a nossa discussão a respeito dos atributos de Deus, 
estamos falando daquilo que de é, e não daquilo que ele pode ser. Este assunto, a onisciência de 
Deus, não cogita tanto do que ele pode saber quanto do que sabe. Perguntam, por exemplo: 
«Sabe Deus se hoje estou de meias brancas? gravata preta? ou de que modo me penteio? etc.» 
São perguntas pueris, interrogações sem importância e que até ridicularizam a doutrina. Não 
duvidamos de que ele saiba todas estas coisas, mas não há razão para afirmarmos que as sabe. 
Ele tem ciência de tudo o que, de algum modo, influi na vida e marcha do universo.  
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Há, em relação à onisciência de Deus, uma consideração a notar-se, a qual é: Se Deus conhece 
tudo de antemão, não vem este fato ferir o principio da liberdade do homem? Por exemplo, 
sabendo Deus que certa pessoa morrerá no dia 6 de agosto, será possível àquela pessoa morrer 
antes? Sim pode; Deus, porém, já sabe de todas as probabilidades que podem ocorrer na vida da 
referida pessoa. Pode morrer antes, mas Deus sabe que ela não vai morrer antes. A presciência, 
portanto, não anula a liberdade do homem. Deus sabe de tudo quanto possa suceder e de tudo o 
que sucede, sem, de forma alguma, tolher ao homem a liberdade. O homem sem liberdade não 
c homem. Por isso Deus não tolheu a liberdade humana, mesmo quando previa o triste 
acontecimento da queda.  A presciência, de certa maneira, é possível até ao homem, pelo 
conhecimento que possui das coisas. Conhecendo um homem mau ou bom, podemos, de 
antemão, saber qual seria seu proceder ou postura diante desta ou daquela circunstância.  
Conhecendo Deus todas as condições, pode saber o que vai acontecer, sem tirar, contudo, a 
liberdade de ação a qualquer criatura. Para ouvir a palavra de Deus sobre o assunto podemos 
consultar os seguintes passos da Bíblia: Salmos 147:4, Romanos 11:33 e Neemias 4:13.  
 
Onipotência.  
Aprendemos, pela definição dada, que Deus é Espírito Pessoal, perfeitamente bom, criador, 
sustentador e governador de todas as coisas. Há, pois, em Deus, duas formas de onipotência: 
onipotência moral, que se refere a ele próprio, e física, que se relaciona com a criação. 
Considera-se, geralmente, a onipotência de Deus só do ponto de vista das suas relações para 
com o universo, mas desta maneira não teremos uma idéia verdadeira nem do valor nem da 
glória da onipotência de Deus.  A feição mais nobre e elevada da onipotência divina é a feição 
moral. Façamos algumas considerações sobre ambas: a moral e a física.  O que entendemos 
pela «onipotência moral» é que Deus é tão poderoso que não pode praticar o mal, e nem sequer 
pode ser tentado. Devido i sua onipotência moral, ele não pode mentir, enganar, -nem deixar de 
cumprir as suas promessas, nem pode praticar qualquer ato que discorde da sua natureza moral. 
Praticar o mal é ser fraco; é carência de poder moral. Quem pratica o mal é por ele vencido e 
dele torna-se escravo. Deus, porém, não é assim, pois tem o poder de não praticar o mal e nem 
mesmo pode ser por ele tentado.  Que poder maravilhoso!  Consideramos já a onipotência 
morai negativamente; consideremo-la agora do lado positivo, porque a idéia inclui não só o 
poder de abster-se do mal como também de praticar o bem. Não há bem que Deus não possa 
fazer, isso em razão de sua onipotência. Em Romanos 7:15, diz Paulo: «Porque o que faço não 
o aprovo; pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço.» Eis a linguagem, a 
expressão de um ser em tudo impotente. Mui diversa é a linguagem divina: «Faço o que aprovo 
e o que não quero não faço». E bem difícil fazer sempre o que devemos; é tão difícil, que 
ninguém o faz senão Deus, que tudo pode. Precisamos, muitas vezes, de mais coragem para 
realizar o bem do que para enfrentar os maiores inimigos físicos. Para Deus, porém, não há tal 
dificuldade. Nunca vacilou diante do dever. Pratica o bem com maior facilidade do que o diabo 
pratica o mal.  A onipotência m oral de Deus quer dizer, pois, que ele tem o poder de não 
praticar nenhum mal, e praticar todo o bem que deseja. Que poder maravilhoso!  Mas 
aprendemos, da definição dada anteriormente, que Deus é o Criador, o Sustentador e o 
Governador de todas as coisas. Deus é, por isso, onipotente também em relação ao universo. 0 
fato de haver criado todas as coisas é prova suficiente e incontestável desta onipotência física, 
porque se ele tem poder de criar uma, pode, naturalmente, criar mil coisas. Na criação tem ele a 
chave do segredo de todas as coisas. Sustentar é mais fácil do que criar, e se Deus tem o poder 
de criar, logo, tem o de sustentar aquilo que criou. O mesmo sucede em relação a seu governo. 
Deus tem o poder de sustentar a sua criação e também de dirigi-la. Lembremo-nos, contudo, de 
que só por uma compreensão clara da magnitude do universo é que poderemos chegar ao 
alcance da verdadeira onipotência de Deus em relação às coisas criadas. Sabemos que o 
universo é vastíssimo; contudo, não é mais vasto do que o poder de Deus.  
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Não devemos esquecer-nos de que a onipotência morai é a mais elevada forma da onipotência 
divina. Verdade é que a sua onipotência manifestada no universo físico está muito além da 
nossa imaginação; porém, acima de tudo o que já conhecemos, e até do que ainda estamos por 
conhecer, paira a magnitude da onipotência moral de Deus.  
 
Unidade. Somados, os atributos de Deus nos dão uma idéia de sua unidade, porque, na 
onipresença temos o Espírito de Deus presente em todas as coisas; na onisciência temos a 
Mente Divina oncompreensiva, conhecendo todas as coisas; na onipotência temos um só poder 
dirigindo tudo, assim no reino físico como no reino moral. O Deus vivo é, portanto, um Ser 
único que se manifesta nos diferentes modos de sua existência.  
 
Infinidade. Revelam-nos ainda mais, estes atributos, a infinidade de Deus. Deus é onipresente 
porque não pode haver limites à sua presença; é onisciente porque a sua sabedoria se estende 
sobre todas as coisas, e é onipotente porque, pelo seu poder, guia e dirige o mundo, que é 
infinito. E assim que chegamos à idéia da infinidade de Deus e concluímos dizendo: Deus é 
infinito.  
 
 Imutabilidade.  
É este outro atributo que devemos mencionar. Significa que não há em Deus mudança 
nenhuma. Ele não muda de propósito, de pensar, nem de natureza. Ê sempre o mesmo Espírito 
Pessoal perfeitamente bom. Age sempre pelo mesmo motivo; santo amor. Não se pode notar 
em Deus nenhuma variação; ele é imutável. «Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, 
descendo do Pai das Luzes, em Quem não há mudança nem sombra de variação» (Tiago 1:17).  
E de bom aviso não confundir imutabilidade com imobilidade; são coisas mui diferentes. A 
Bíblia não ensina que Deus é imóvel. Imobilidade refere-se a coisas físicas e não morais. Deus 
não é imóvel qual estátua, porém é imutável em seus pensamentos, em seus motivos e em seus 
planos.  Discutidos os atributos naturais que representam as diferentes maneiras das atividades 
de Deus, passemos agora aos que tratam das qualidades do seu caráter, os quais são, ás vezes, 
denominados atributos morais, por se referirem às qualidades do seu caráter.  
 
Atributos Morais 

 
 A santidade em relação a Deus. 
A santidade é a perfeita bondade de Deus, ou, em outras palavras é a soma de todas as suas 
qualidades morais. Deus é perfeitamente bom e possui todas as excelências morais, sem defeito 
algum. Deus está cheio de bondade, como o sol está repleto de luz. A santidade em Deus não 
representa uma qualidade só, mas a soma de todas elas. Diminuir, portanto, a bondade de Deus, 
é torná-lo menos santo. Deus possui, como já dissemos, todas as qualidades que se podem 
encontrar num ser moral. Nele todas as qualidades estão perfeita e harmonicamente 
distribuídas. A sua santidade é o resultado destas qualidades morais.  Mas a idéia da santidade 
de Deus não ficará completa sem que se inclua nela a ação de Deus, porque é necessário que os 
atos de uma pessoa condigam com o seu caráter. A idéia do caráter de perfeita bondade de 
Deus temos de acrescentar a de que todas as suas ações concordam sempre de maneira perfeita 
com o seu caráter, com os sentimentos mais Íntimos do seu coração. Resumindo: o que Deus 
faz nunca desmente o que ele é. 0 homem não é assim; quantas vezes faz o que não aprova e 
perpetra ações que ele próprio condena, por não estarem em conformidade com o seu caráter 
nem condizerem com os sentimentos mais Íntimos do seu coração! Há atos na vida do homem 
que o desmentem quanto ao seu ser," quanto as qualidades da sua alma. Deus, porém, nunca faz 
qualquer coisa que não esteja em plena conformidade com o seu caráter bondoso.  A santidade 
envolve duas idéias: uma, a de que ele é perfeitamente bom; outra, a de sua fidelidade, própria 



29 
 

29 
 

de todos os seus atos. Os atos de Deus são perfeitos, porque concordam com o seu caráter 
perfeito. Nestes dois fatos revelados Deus quer que nós, homens, aprendamos que ele é santo 
no seu caráter mais Íntimo, e que os seus atos são perfeitos, por isso que concordam com uma 
natureza perfeita. Deseja, ainda mais, que saibamos que a santidade é o padrão, a medida, o 
aferidor tanto para ele próprio como para as suas criaturas. «Sede vós, pois perfeitos como 
perfeito é o vosso Pai que está nos céus» (Mateus 5:48).  A santidade é, pois, a soma de todas 
as excelências de Deus. E é também o aferidor pelo qual se ajustam o caráter do próprio Deus e 
o nosso.  
 
A santidade de Deus em relação ao homem.  
Podemos, em torno desta segunda subdivisão do nosso tópico (SANTIDADE), expender as 
seguintes considerações: A santidade determina o alvo de Deus. Sim, a santidade determina o 
alvo para onde Deus tem em vista conduzir o universo. Sendo Deus perfeitamente bom, não 
podia ter em vista qualquer outra coisa que produzir bondade perfeita em sua criação. Em 
outras palavras, Deus quer tornar a raça à sua imagem. Com este fim criou o universo e com 
este fim governa-o e o dirige. Um Deus santo não pode ter um fim menos digno, menos 
glorioso do que produzir criaturas santas. A santidade de Deus, então, marca, assinala e fixa o 
alvo que deve ser atingido pela criação. É interessante fazer um estudo acurado de todos os 
acontecimentos da história para ver como Deus tem dirigido e orientado tudo para esse alvo 
glorioso e supremo. Todas as coisas que sucedem, até as que reputamos mais desastrosas, 
concorrem, de algum modo, para aproximar a criação daquele fim sublime por Deus mesmo 
colimado — tornar a raça à sua semelhança, em santidade. «E sabemos que todas as coisas 
contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por 
seu decreto» (Romanos 8:38).  
Deus exige santidade. Desde que a santidade determina o fim da criação, concluímos que 
Deus exige que sejam santos e bons todos os seres capazes de santidade e bondade. «Sede vós, 
pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus.» Deus não pode ter dois padrões 
ou duas medidas, uma para si mesmo e outra para a sua criação, porque o fim da criação é 
aquilo que Deus é. Ele tem que julgar por uma só medida. A bondade é o aferidor que Deus usa 
para si mesmo e para tudo o que faz, e bondade será também a mesma medida que usará em 
relação ao homem e seus atos. Deus é santo e exige que sejamos santos como ele o é. Isto não 
significa que a santidade do homem seja perfeita como é em Deus, porque o homem é finito. 0 
apóstolo Paulo, no capitulo 7 de sua Epístola aos Romanos, discute amplamente esta questão. 
Há no crente o querer, mas nem sempre o efetivá-lo. 0 homem não pode ser santo como Deus, 
senão no seu querer. Dependendo de si mesmo, o homem só poderia esperar a condenação 
diante da santidade de Deus. Há, porém, Um em Quem podemos esconder-nos, Um cuja justiça 
nos salvará da condenação: este é Jesus Cristo. «Assim que agora nenhuma condenação há para 
os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo O espírito» 
(Romanos 8:1)  
 
A natureza de Deus é oposta ao pecado.  
De tudo quanto já se disse, conclui-se que Deus é, por sua natureza, inteiramente oposto ao 
pecado. 0 pecado é contrário á bondade moral para a qual Deus criou e está dirigindo tudo. 0 
pecado é contrário a todos os planos de Deus, e tudo faz por impedir que os mesmos se 
realizem. Os planos de Deus são luz, o pecado é trevas. Não há nem pode haver, por isso, 
acordo ou aliança entre Deus e o pecado. Haverá sempre uma luta sem tréguas, da qual o 
pecado sairá certamente desbaratado. Deus, como já vimos, é contra o mal e contra todos os 
que o praticam. Deus tem para com o pecado a mesma atitude que qualquer pessoa terá para 
com o câncer que se lhe aloje na ponta do nariz. Naturalmente tal pessoa tudo faria para a 
eliminação do câncer, não pouparia o próprio nariz, se este fizesse causa comum com o mal. 
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Esta é também a atitude de Deus para com o pecado e os que fazem causa comum com ele. «O 
Senhor prova o justo; porém ao ímpio e ao que ama a violência aborrece a sua alma. Sobre os 
ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso; isto será a porção do seu corpo. 
Porque o Senhor é justo e ama a justiça; o seu rosto olha para os retos» (Salmos 11. 5-7).  
Decididamente, tremenda luta se trava entre Deus e o pecado. Deus quer dirigir tudo segundo 
os seus planos, e ele o fará de tal maneira que o pecado há de desaparecer. Ninguém deve dar 
guarida ao mal, porque certamente será exterminado junto com ele. Em nenhum lugar Deus 
poupa o pecado. Não o poupou mesmo quando o crime de toda a humanidade estava em seu 
próprio Filho.  Não há lugar onde se esconda o pecado, senão no coração sem Deus. Mas, se 
alguém der no coração guarida ao pecado e não permitir que Deus entre para eliminá-lo, certo 
sofrerá as conseqüências de tão desastrosa aliança.  
 
A santidade é a base moral do universo.  
A todos nós se deparará, na vida, esta santidade. A santidade de Deus é o sol de todo o seu 
sistema; a glória de Deus, a mais viva, a mais radiante, a mais exigente e a mais consoladora de 
todas as realidades. Para todo aquele que ama a Deus, a santidade é a sua esperança. Por outro 
lado, a todos os que amam o mal, a santidade é a coisa mais horrível que pode haver, porque 
todos serão julgados segundo esta santidade. 0 homem bom, então, não só está ao lado de Deus, 
como também tem Deus e toda a criação a seu lado. O ímpio, ao contrário, lutará contra tudo e 
contra si mesmo. Este Deus, cuja santidade muito imperfeitamente discutimos, é o mesmo 
Deus revelado progressivamente nas Escrituras Sagradas. Desde o princípio Deus se esforçou 
por que o seu povo compreendesse este fato sumamente importante: que ele é santo. A idéia da 
santidade de Deus está constantemente reiterada no Velho Testamento. Na vinda de Jesus 
temos esta mesma verdade revelada na sua vida. Temos, nos Evangelhos, a mesma idéia, como 
essência do caráter cristão. Toda a revelação, enfim, repete em uníssono esta verdade: «Deus é 
santo.» «E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos» 
(Isaias 6:3).  
 
 
A justiça de Deus.  

Baseados no que já sabemos, tocante à santidade de Deus, podemos compreender melhor a sua justiça. 
Dizer que Deus é justo é afirmar que ele faz sempre o que é direito e conforme ao seu caráter. 
Naturalmente esta santidade de Deus torna-se numa justiça punitiva para os que resistem, para os que se 
identificam com o pecado. Se possível fora, o pecado impediria a realização de todos os planos de Deus. 
Acontece a mesma coisa ao pecadeiro (I), que faz causa comum com o pecado. Devido ao pecado, não 
pode Deus deixar prosperar o caminho do ímpio. «0 caminho do ímpio», diz-nos a Bíblia, «perecerá». 
Resistir a Deus é criar dificuldades insuperáveis. «Bem-aventurado o varão que não anda no conselho 
dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem 
o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada 
junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer 
prosperará. Não são assim os ímpios: são, porém, como a moinha que o vento espalha. Pelo que 
os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.  A justiça de 
Deus quer dizer muito mais do que simplesmente castigo, porque ele não só garante a punição 
dos maus como também garante patrocínio aos bons. Falando o Salmista sobre este ponto, 
compara os justos a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá muito fruto e 
prosperará em todas as suas empresas. Deus é justo, e fará justiça a todos, assim ao mau como 
ao bom, ao ímpio como ao santo. 0 justo tem a certeza de ser abençoado por Deus como tem o 
mau de ser condenado, porque absolutamente reta é a justiça divina, justiça que não opera 
segundo a vista dos olhos, nem segundo o ouvir dos ouvidos. Deus exige do homem nem mais 
nem menos do que deve exigir, pois ele é justo em todos os seus atos. É fiel a si mesmo e à sua 
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Criação. Devido à sua justiça, dá a cada um a merecida recompensa: ao ímpio o castigo, ao 
justo o galardão. Nada há mais certo do que a condenação do ímpio e a salvação do justo em 
Cristo.  
 
 
Amor.  
Uma das declarações supremas da revelação cristã é que Deus é Amor (I João 4:8). 
Procuraremos agora, se for possível, compreender o que significa esta sublime declaração, 
«Deus é amor». Depois de estudarmos esta sublime declaração do Apóstolo e aprendermos a 
mesma também dos ensinos de Jesus, veremos que só se pode verdadeiramente conhecer a 
Deus conhecendo o que é amor. Antes, de penetrarmos na discussão do assunto, queremos 
destacar um fato: o amor não é apenas um sentimento. Não há nada mais passageiro na vida 
que o sentimento. O amor não consiste somente em sentir. O amor, além do sentimento, 
envolve também certa atitude em relação ao amado. A Bíblia diz que o amor nunca se acaba. 
Sabemos que os sentimentos findam, pelo que convém não confundirmos o que é passageiro 
com o que é permanente. Amor é mais que sentimento, é a atitude firme de dar-se ao ente ou 
objeto amado, e de possuí-lo em íntima comunhão. O amor que existe em Deus pode ser assim 
definido: 0 amor em Deus é ele dando-se a si mesmo, e dando tudo quanto é bom às suas 
criaturas, com o fim de possuí-las na mais íntima comunhão consigo mesmo. Há duas fontes de 
onde podemos aprender o que é o amor em Deus: primeiramente, podemos aprender o que é o 
amor, estudando-o tal como existe entre os homens; em segundo lugar* estudando o grande 
amor revelado em Cristo Jesus. E é destas duas fontes que tiraremos o necessário para a 
discussão do assunto. O amor humano, na sua feição mais pura, fornece o maior gozo desta 
vida. É o amor um atributo no qual se combinam dois impulsos: o de dar e o de possuir. Em 
todo amor humano ou divino, entram sempre estes dois elementos: o impulso de dar e o de 
possuir.  O princípio operativo do amor baseia-se numa avaliação do objeto amado. Isto é, o 
amor opera ou funciona pela avaliação. Amamos aquilo a que damos valor. Sem avaliar, o 
amor não entra em ação. Não se pode jamais amar um objeto sem principalmente se lhe dar 
certo valor.  Dissemos nós que no amor se combinam os impulsos de dar e possuir. O esforço 
de dar é também um esforço que se faz para revelar-se o amor dedicado ao objeto que se ama. 
Falando certa ocasião aos fariseus, referiu-se Jesus à mulher que deu muito porque amava 
muito. Quanto maior é o impulso de dar ao amado, tanto maior o amor. «E, voltando-se para a 
mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os 
pés; mas esta regou-me os pés com lágrimas, e mos enxugou com os seus cabelos. Não me 
deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste 
a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com ungüento. Por isso te digo que os seus 
muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou; mas aquele a quem pouco se perdoa, 
pouco ama» (Lucas 7:44-47).  A grandeza do amor revela-se naquilo que se oferece ao amado. 
A pureza do amor revela-se no desejo que é o do bem-estar do amado. E o ardor do amor 
manifesta-se no esforço feito para possuir o amado. 0 amor não somente dá, mas quer possuir e 
viver pelo amado. Estes dois elementos característicos do amor — o impulso de dar e o desejo 
de possuir — combinam-se em várias proporções. Às vezes o desejo de possuir excede o de 
dar, e, quando assim acontece, o amor torna-se interesseiro e imperfeito. O amor humano é 
sempre imperfeito, porque sempre estes elementos aparecem nele mal equilibrados.  Assim 
como achamos dois elementos no amor humano, achamo-los também no amor divino. Em Deus 
encontramos tanto o impulso de dar a si mesmo como também o ardente desejo de possuir o 
amado em intima comunhão. Em Deus o impulso de dar é igual ao desejo de possuir; isto é, 
achamos que Deus está tão pronto aa dar-se ao homem como a possuí-lo em intima comunhão. 
«Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna» (João 3:16).  
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Santidade e Amor  
Vamos estudar agora a relação entre a santidade e o amor. Há uma idéia que parece estabelecer 
certo conflito entre estes dois atributos divinos, conflito que, na realidade, não existe. A relação 
entre a santidade e o amor pode ser compreendida mediante um estudo das suas respectivas 
naturezas. Na santidade temos a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus, tomada como 
aferidor das suas ações e dos atos das suas criaturas. No amor temos o impulso deste Deus 
santo, de dar-se ao mundo, e mais o desejo de possuir este mundo e conservá-lo em eterna 
comunhão consigo. Qual é, então, a relação entre a santidade e o amor? Assim definidos, amor 
e santidade são bem semelhantes. A relação é íntima; mas, ao mesmo tempo, diferem entre si. 
Deus não seria santo se não fora amor, e não seria amor se não fora santo.  Urge saber o que é 
amor, para saber o que é santidade; e depois temos de compreender a santidade, para 
compreender o que é o amor.  Ê o amor elemento grandemente aproveitável. Se Deus não fosse 
amor, seria interesseiro ou indiferente. Mas este espírito interessei- ro, indiferente, seria um 
defeito na perfeita bondade, e, neste caso, já não existiria a santidade de Deus. 0 amor é, pois, 
um elemento indispensável à perfeição do caráter. Pode dizer-se, então, que a santidade é o 
coração do amor, e o amor o coração da santidade. Como já notamos, Deus não seria amor se 
não fosse santidade, porque um ser imperfeito pode amar, mas não pode ser amor. Deus é amor, 
portanto, é santidade. Se amor é o impulso que há em Deus de dar-se ao homem, então só 
aquele que tem todo o bem pode amar perfeitamente. Por outro lado, se amor é o desejo puro de 
possuir o amado em íntima comunhão, só pode ser perfeito em quem a comunhão seja a melhor 
possível. Assim, amor perfeito indica caráter perfeito, e nosso amor é perfeito na proporção da 
nossa perfeição. 0 amor é então purificado em aperfeiçoar o caráter. Mas o amor de Deus é um 
amor perfeito porque ele é santo. Pode explicar-se da seguinte maneira a relação entre o amor e 
a santidade de Deus. Santidade é o que Deus é em seu caráter mais íntimo; amor é o desejo de 
Deus dar-se, isto é, dar aquilo que ele é aos homens; e mais possuí-los em íntima comunhão 
consigo, ou com aquilo que ele 6: santidade.  Tanto o amor como a santidade insistem, 
portanto, em que seja o homem santo como Deus é santo. Todo o trabalho do amor é o trabalho 
também da santidade; e todo o trabalho da santidade é o trabalho do amor. Quanto ao amor, ele 
insiste em que o homem aceite a dádiva que é a santidade. Deus, por ser amor, quer dar ao 
homem a santidade. E Deus, por ser santo, ama o homem.  Não há, pois, conflito nenhum entre 
estes dois atributos de Deus. Tanto o amor como a santidade proíbem que o pecadeiro progrida 
em seu caminho, e tanto a santidade como o amor servem ao plano da salvação. E a salvação do 
homem consiste tanto no desejo duplo de amar como na esperança da santidade. Isto é, Deus 
quer que o homem seja santo. Estes dois atributos saem do mesmo coração, onde reina perfeita 
harmonia, porque Deus fez tudo em santo amor.  O amor oferece santidade c a santidade 
baseia-se no amor. Quando Deus, em seu grande amor, quer dar-se ao homem, ele quer dar 
santidade ao homem, porque ele é santo. E quando o amor insiste com o homem em que aceite 
a dádiva, está insistindo em que aceite a santidade. Por isso, tanto o amor insiste na santidade, 
como a própria santidade de Deus exige santidade no homem. Não pode, pois, haver conflito 
entre estes dois atributos. «E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é 
amor; e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto c perfeita o amor para conosco, 
para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é somos nós também neste 
mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor te 
consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou 
primeiro. Se alguém diz: Eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não 
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ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a Quem não viu? E dele temos este 
mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão» (I João 4:16-21).  
  
 
 
 

4.Teologia da Triunidade 

A doutrina da Trindade é uma doutrina histórica, por isso que se funda na tríplice manifestação 
de Deus e nos eventos exarados no Novo Testamento. Há três manifestações sucessivas de 
Deus que servem de base a esta doutrina.  
 
A doutrina da Trindade no Velho Testamento  
Não esperemos encontrar muita coisa da doutrina da Trindade no Velho Testamento, porque ela 
é quase exclusivamente do Novo Testamento. Como já observamos, o Velho Testamento 
firmou o povo israelita na doutrina da unidade de Deus. Era essa a necessidade primordial da 
época. Deus houve por bem gravar esta verdade no coração dos judeus de maneira tal que, até 
hoje, custa-lhes crer que Jesus é Deus. No Velho Testamento não esperamos encontrar 
ensinamentos claros desta doutrina, mas, ao menos, haveremos de encontrar, sem muito 
trabalho, sugestões apreciáveis.  Passemos, neste caso, a examinar o Velho Testamento para ver 
o que ele nos ensina sobre a tríplice manifestação de Deus, embora certos de que não 
encontraremos mais que sugestões, visto que esta doutrina, como já afirmamos, só se revela 
plenamente no Novo Testamento.  As passagens do Velho Testamento que sugerem a idéia da 
Trindade podem subdividir-se em três classes:  
 
 Passagens que fazem referência ao anjo do Senhor  
a) O anjo do Senhor identificado com Jeová. «Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os 
céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui» (Gênesis 22:11). «Então o anjo do 
Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus» (Gênesis 22:15). «E disse-me o anjo 
de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eisme aqui» (Gênesis 31:11). «Eu sou o Deus de Betel, 
onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado o voto; levanta-te, agora, sai-te desta terra, 
e torna-te à terra da tua parentela» (Gênesis 31:13).  
 
b) Outras passagens que o identificam com Jeová. «Então disse o anjo do Senhor: Torna-te 
para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos» (Gênesis 16:9). «E ela chamou o nome do 
Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para 
aquele que me vê?» (Gênesis 16:13). «E abençoou a José, e disse: o Deus, em cuja presença 
andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que nasci até este dia, 
o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o 
nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se, como peixes, em multidão no meio da 
terra» (Gênesis 48:15, 16).  
 
c) O anjo aceita adoração devida somente a Deus. «E apareceu- -lhe o anjo do Senhor em 
uma chama de fogo do meio duma sarça: e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não 
se consumia» (Êxodo 3:2). «E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do 
meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui» (Êxodo 3:4). «E disse: Não te 
chegues para cá: tira os teus sapatos dos teus pés; porque o lugar em que tu estás é terra santa» 
(Êxodo 3:4,5). «E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manué, nem à sua mulher: então 
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conheceu Manué que era o anjo do Senhor. E disse Manué à sua mulher: Certamente 
morreremos, porquanto temos visto a Deus» (Juízes 13:21, 22).  
 
 
 
 
 
Passagens que descrevem a sabedoria e a palavra divinas  
a) A sabedoria é distinguida de Deus e co-eterna dele. «0 Senhor me possuiu no principio 
de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o 
principio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda 
não havia fontes carregadas d’águas. Antes que os montes se houvessem assentado...» 
(Provérbios 8:22-31). Comparemos ainda Provérbios 3:19 com Hebreus 1:2: «0 Senhor com 
sabedoria fundou a terra: preparou os céus com entendimento.» «A Quem constituiu herdeiro 
de todas as coisas, por Quem fez também o mundo.»  
 
b) A Palavra de Deus» é executora da sua vontade eterna. «E enviou a sua palavra, e os 
sarou; e os livrou da sua destruição» (Salmos 107:20). «Para sempre, 6 Senhor, a tua palavra 
permanece no céu» (Salmos 119:89). «O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra 
corre velozmente. O que dá neve como lã esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo 
em pedaços; quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter; faz soprar o 
vento, e correm as águas» (Salmos 147:15-18).  

 

Passagens que descrevem o Messias  
a) Ele é um com Jeová. «Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o 
principado está sobre os seus ombros, e o seu nome se chama Maravilhoso, Deus Forte, Pai da 
Eternidade, Príncipe da Paz» (Isaías 9:6). «E tu, Belém Efrata, ainda que és pequena entre os 
milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos 
antigos, desde os dias da eternidade» (Miquéias 5:2).  
 
b) O Messias e também, num sentido, distinto de Jeová. «0 Teu trono, 6 Deus, é eterno e 
perpétuo; o cetro do teu reino é um cetro de eqüidade. Tu amas a justiça e aborreces a 
impiedade; portanto, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus 
companheiros» (Salmos 45:6,7). «Eis que eu envio o meu anjo, que aparelhará o caminho 
diante de mim; e de repente virá ao seu tempo o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do 
concerto, a quem vós desejais; eis aqui que vem, diz o Senhor dos Exércitos» (Malaquias 3:1).  
Na consideração destas passagens devemos lembrar-nos sempre de que as Escrituras, antes da 
vinda de Jesus, não tinham uma doutrina da trindade. Só depois que se interpretaram estas 
passagens à luz do Novo Testamento é que nos foi possível encontrar nelas as sugestões da 
doutrina. Concluímos, pois, que ainda que estes textos citados não nos tragam luz suficiente 
sobre a doutrina da Trindade, neles encontramos, pelo menos, o germe; é no Novo Testamento 
que a encontramos plenamente desenvolvida.  
 
A doutrina da Trindade no Novo Testamento  
Como dissemos, no Novo Testamento a doutrina da Trindade se nos depara plenamente 
revelada. E só aqui que o germe da doutrina chega a seu completo desenvolvimento.  
Segundo o Novo Testamento, há três Pessoas reconhecidas como Deus.  
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O Pai reconhecido como Deus  
São tantas as passagens da Bíblia que abonam esta verdade que não é mister citá-las. São em 
tão grande número que já não deixam dúvida alguma sobre a deidade do Pai. Não obstante, 
citaremos algumas destas passagens. No Evangelho de João 6:27, fala Jesus desta maneira: 
«Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a 
qual o Filho do homem vos dará; porque a este selou o Pai, Deus.» 0 apóstolo Pedro, em sua 
primeira Epístola, capítulo 1, verso 2, diz: «Eleitos segundo a presciência de Deus Pai...» Para 
melhores informações podemos examinar as seguintes passagens, além de muitas outras que 
poderíamos apresentar e que se nos deparam a cada passo, nas páginas do Novo Testamento: 
João 8:41, II Coríntios 1:2 e Efésios 4:6.  
 
Jesus reconhecido como Deus  
1) Ele é expressamente chamado Deus. «No principio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, 
e o Verbo era Deus» (João 1:1). «Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está 
no seio do Pai, ele nolo declarou» (João 1:18). «Tomé respondeu, e disse-lhe: Senhor meu, e 
Deus meu!» (João 20:28). E Jesus ouviu estas palavras de Tomé sem protestar, aceitando 
tacitamente o testemunho que ele dava da sua deidade.  
Em Tito 2:13 fala o apóstolo Paulo do aparecimento do «grande Deus e nosso Senhor Jesus 
Cristo»: «Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus 
e nosso Senhor Jesus Cristo.» Hebreus 1:1, I João 5:20, etc. são outros passos da Bíblia que 
ensinam a deidade de Jesus.  
 
a) As distinções dadas a Deus no Velho Testamento são aplicadas a Jesus. E esses títulos de honra, 

exclusivamente dados a Deus, são inexplicáveis, se Cristo não foi reconhecido como Deus. 0 
termo Jeová era tão sagrado que os judeus não ousavam proferi-lo sequer. No entanto, ele é 
dado a Jesus no Novo Testamento (Mateus 3:3 e João 12:41).  

b) Jesus possui os atributos de Deus. Ele é a vida, conforme vemos em João 14:6; tem 
existência própria (João 5:26); é amor (João 3:16); é santo (Lucas 1:35); é eterno (João 
1:1); é onipresente (Mateus 28:20); é onipotente (Mateus 28:18). Não podemos ler estas 
passagens do Novo Testamento e dar-lhes o devido valor sem reconhecer que Cristo é 
mais do que simplesmente um homem: é Deus.  
 

c) As obras de Deus são atribuídas a Jesus Cristo. No Evangelho de João, capitulo I, verso 
13, lemos estas palavras do apóstolo: «Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele 
nada, do que foi feito, se fez.» Lemos em I Coríntios 8:6: «Todavia, para nós há um só 
Deus, o Pai, do qual são todas as coisas, e nós por ele.» Outros passos bíblicos que 
apóiam esta idéia são Colossenses 1:17, Hebreus 1:10, etc. Citemos as duas referências 
mencionadas: «E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.» E: 
«Tu, Senhor, no principio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos.» E ainda o 
versículo 13: «E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra até que ponha 
a teus inimigos por escabelo de teus pés?»  

            Jesus ressuscita os mortos e julga o mundo. «E deu-lhe o poder de exercer o juízo 
porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto: porque vem a hora em que 
todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a 
ressurreição da vida; e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação» (João 
5:27-29). Sobre o mesmo assunto podemos examinar Mateus 25:31 e 32.  

 
d) Jesus recebe e aceita honra e adoração devidas somente a Deus. «Para que todos honrem 

o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou» 
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(João Podemos examinar também Atos 7:59, Romanos 10:9 e 13, He- breus 1:6, 
Filipenses 2:10 e 11 e II Pedro 3:1. Diante destas passagens vemo-nos num dilema: ou 
Jesus era realmente Deus, ou era, então, o homem mais orgulhoso e impostor que o 
mundo já viu. Mas, sendo Deus, tinha o direito de aceitar a adoração que só a Deus é 
devida.  

 
e) O nome de Jesus está ligado ao de Deus de maneira a indicar igualdade. «Portanto, ide e 

fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo» (Mateus 28:19). «A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo» é 
expressão freqüente nas epístolas. Outras passagens que podem ser examinadas sobre o 
mesmo assunto são: I Coríntios 1:23. II Coríntios 3:13,1 João 1:23, II Tessalonicenses 
2:16 e 17 e Apocalipse 20:6. O Jesus é igual ao Pai. «Por isso os judeus ainda mais 
procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus 
era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus» (João 5:18). «0 qual, sendo em forma de 
Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus» (Filipenses 2:6).  

 

f) As provas que o Novo Testamento nos apresenta sobre a deidade de Cristo são corroboradas pela 
experiência cristã, a qual reconhece que Cristo é um Salvador perfeito, que revela perfeitamente o 
Pai, e, por isso mesmo, é digno de toda a adoração. O que a Bíblia nos tem ensinado acerca de 
Jesus se tem verificado na experiência dos crentes. De sorte que tanto a experiência cristã como a 
própria Bíblia testificam que Jesus é Deus.  

 
 

O Espírito Santo reconhecido como Deus  

a) Fala-se dele como se fala de Deus: «Disse então Pedro: Ananias, por que encheu 
Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da 
herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder? Por que 
formaste esse desígnio em teu coração?... Não mentiste aos homens, mas a Deus» (Atos 5:3, 4) 
«Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós?» (I 
Coríntios 3:16). Encontra-se a mesma idéia em passagens como I Coríntios 6:19, 12:4-6, etc.  
b) O Espírito Santo tem os mesmos atributos de Deus. «Rogo- vos, irmãos, por nosso 
Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo em oração por mim a 
Deus» (Romanos 15:30). «Porém, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em 
toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido, e vos 
anunciará as coisas que hão de vir» (João 16:13). Outras passagens idênticas encontram-se em 
Hebreus 9:14 e Efésios 4:30.  
c) As obras de Deus são atribuídas ao Espírito Santo. «E a terra era sem forma e vazia; e 
havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.» Isto 
é o que achamos escrito no segundo versículo da Bíblia, logo no princípio, podemos dizer. «E, 
quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo» (João 16:8). Leia-se, 
em conexão. Romanos 8:11.  
d) O nome do Espírito Santo está ligado ao nome do Pai e ao do Filho, de maneira que 
indica que ele é Deus como o Pai é Deus (Mateus 28:19 e II Coríntios 3:3). Neste caso, como 
no de Jesus, a experiência cristã dá pleno apoio aos ensinos das Escrituras sobre a deidade do 
Espírito Santo. Logo que somos salvos por Jesus Cristo, reconhecemos que o Espírito Santo 
opera em nós e nos ensina as coisas de Cristo. E nós distinguimos este Espírito de Jesus, que 
nos salva, e do Pai, que nos perdoa. A nossa experiência cristã, portanto, apóia os ensinamentos 
da Bíblia, confirmando, destarte, a deidade do Espírito Santo. Por outro lado, porém, a Bíblia 
descreve-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo de tal maneira  que nos faz distinguir três pessoas  
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O Pai e o Filho são pessoas.  
Sobre a personalidade do Pai e do Filho não há mister comentários, porque nada há mais claro e 
mais geralmente reconhecido. Quanto ao Espírito Santo, porém, já não se dá o mesmo. Nem 
todos o reconhecem como pessoa, pelo que julgamos conveniente fazer algumas considerações 
a respeito.  
 
O Espírito Santo é uma pessoa  
a) O uso do pronome neutro no grego. Com referência ao Espírito Santo fez-se uso do pronome 

no masculino, embora no grego apareça o gênero neutro. Ele me glorificará, porque há de 
receber do que é meu, e vo-lo há de anunciar» (João 16:14).  

b) O termo Consolador significa uma pessoa. «Porém, digo-vos a verdade, que convém que eu 
vá; porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós...» (João 16:7).  

c) Seu nome está mencionado em conexão com outras pessoas, que indica sua personalidade.  
I) Em conexão com os crentes: «Porque pareceu bem, ao Espírito e a nós, não vos 

impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias» (Atos 15:28).  
II) Em conexão com o Pai e com o Filho, «Portanto, ide e fazei discípulos de todas 

as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo» (Mateus 
28:19). Vejam-se ainda II Coríntios 13:13, Judas 21 e I Pedro 1:2.  

d) O Espírito Santo pratica atos próprios de uma pessoa. «Então disse o Senhor: não contenderá 
o meu Espírito para sempre com o homem; porque ele também é carne» (Gênesis 3:3). 
«Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar» (Luc. 
12:12). (Examinem-se também: Atos 2:4; 8:29; 10:19 e 20; 16:6 e 7; Romanos 8:11 e I 
Coríntios 2:10 e 11).  

e) O Espírito Santo é atingido por atos alheios, como qualquer pessoa o é. «Porém, eles foram 
rebeldes, e contristaram o seu Espírito Santo; pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele 
mesmo pelejou contra eles» (Isaías 63:10). «Portanto, eu vos digo: Todo pecado e blasfêmia 
se perdoará aos homens; porém a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens» 
(Mateus 12:31). Examinem-se Atos 5:3, 4 e 9, e Efésios 4:30.  
 

As três Pessoas são distintas .  Pai e o Filho são pessoas distintas  
a) Cristo distingue-se do Pai «Há outro que testifica de mim, e o testemunho que ele dá de 
mim é verdadeiro» (João 5:32). «E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós 
nunca ou vistes a sua voz, nem vistes o seu parecer» (João 5:37).  
b) O Pai e o Filho são distinguidos um do outro. «E o Verbo se fez carne, e habitou entre 
nós, e vimos a sua glória, como a glória do Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade» 
(João 1:14). «Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para 
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna» (João 3:16).  
c) O Pai e o Filho distinguem-se entre si. um como o enviado, outro como o que envia. «A 
mim, a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo...» (João 10:36). «Mas, vindo a plenitude dos 
tempos. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei» (Gálatas 4:4).  
3.3.3.2. O Pai e o Filho distinguem-se do Espírito Santo a) Jesus distingue o Espírito Santo de 
si mesmo e do Pai. «E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique 
convosco para sempre; o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê 
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nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós» (João 14:16, 
17).  
b) O Espírito Santo procede do Pai: «Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do 
Pai vos hei de enviar, a saber, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de 
mim» (João 15:26).  
c) O Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho: «E, porque sois filhos, Deus enviou 
aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai» (Gálatas 4:6). «Mas, aquele 
Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as 
coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito» (João 14:26).  
3.3.3.3. O Espírito distingue-se do Pai e do Filho  
a) Ele é enviado pelo Pai e pelo Filho, como já vimos em Gálatas 4:6.  
b) O Espírito Santo manifesta-se de uma forma visível, e distinta do Pai e do Filho. «E, sendo 

batizado também Jesus e orando, abriu-se o céu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em 
forma corpórea, qual uma pomba...» (Mateus 3:16,17 e Lucas 3:21,22).  

 
 As distinções pessoais são eternas  
Deus tem sempre existido em três Pessoas distintas. A Bíblia não afirma que a Trindade consta 
de três manifestações, isto é, manifestações em épocas diferentes, da mesma Pessoa, porque a 
Trindade não é devida à sua manifestação tríplice, e, sim, ao tríplice modo de existência. As 
três manifestações (no Pai, no Filho e no Espírito Santo) baseiam-se no modo da existência de 
Deus. Por isso as distinções são eternas.  Façamos mais algumas considerações em torno da 
eternidade das distinções entre as Pessoas da Trindade Divina.   Passagens que falam da 
existência de Jesus e do Verbo como Deus desde a eternidade: «No principio era o Verbo, e o 
Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele eslava no principio com Deus» (João 1:1, 2). 
«O qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus» (Filipenses 2:6).  
Passagens que ensinam a preexistência de Jesus: «Em verdade, em verdade vos digo que antes 
que Abraão fosse feito, eu sou» (João 8:58). «Eu sou o Alfa e o Omega, o principio e o fim, o 
primeiro e o derradeiro» (Apocalipse 22:13).  Passagens que ensinam a relação do Pai com o 
Filho antes que o mundo existisse: «E agora glorifica-me tu, 6 Pai, junto de ti mesmo, com 
aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse» (João 17:5). «Pai, aqueles que me 
deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória 
que me deste: porque tu me hás amado antes da fundação do mundo» (João 17:24).   Passagens 
que falam de Jesus como o Criador do mundo. «Todas as coisas foram feitas por ele, c sem ele 
nada do que foi feito se fez» (João 1:3). «Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, do qual são 
todas as coisas e nós por ele» (I Coríntios 8:6). Vejam-se também Colossenses 1:16 e Hebreus 
1:2.   Passagens que ensinam a eternidade do Espírito Santo. «...e o Espírito de Deus se movia 
sobre a face das águas» (Gênesis 1:2). «Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o 
exército deles pelo espírito de sua boca» (Salmos 33:6). Veja-se também Hebreus 9:14.  
Temos, assim, estudado a doutrina da Trindade na revelação. Deus revelou-se no Pai, no Filho 
e no Espírito. Santo. 0 «como» e o «no» estabelecem aqui uma grande distinção. Deus não se 
revelou como Pai, como Filho e como Espírito, senão no Pai, no Filho e no Espírito Santo. 
Estas três Pessoas são igualmente divinas, porém inteiramente distintas. Não lemos ainda 
tratado do modo triúno da existência de Deus. Como é que as três Pessoas podem existir numa? 
Se o Pai é Deus, se o Filho é Deus e se o Espírito Santo é Deus, por que não temos três deuses, 
ao invés de um? Este o problema que discutiremos no estudo que vamos iniciar: A Triunidade 
de Deus na revelação.  
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A TRIUNIDADE DE DEUS NA REVELAÇÃO  
Entende-se por Triunidade não o modo de Deus revelar-se em três Pessoas, e, sim, o seu modo 
de existir em três Pessoas. A Trindade refere-se à revelação de Deus, ao passo que a Triunidade 
refere-se à existência de Deus. Deus é Triúno quanto à sua existência. E, como já notamos, o 
modo de existência de Deus serve de base à sua maneira de revelar-se; ou, em outras palavras, 
a Triunidade é a base da Trindade.  Infelizmente não temos a Triunidade de Deus tão 
claramente revelada na Bíblia como temos a Trindade. Podemos, porém, encontrar na Bíblia o 
suficiente para justificar-nos em dizer alguma coisa sobre a Triunidade na revelação. Já 
dissemos diversas vezes, e agora repetimos, que a Bíblia não é um livro de filosofia, e, sim, um 
livro religioso e prático. Não é de esperar-se, pois, que nela se encontrem explicações de 
assuntos filosóficos e metafísicos. Não obstante, não estamos totalmente sem fundamento 
bíblico para o estudo que ora empreendemos. Se bem que a Bíblia não explique a Triunidade, 
esta doutrina se acha claramente revelada nela. Mas, para prová-lo, é necessário que 
consideremos toda a revelação, e não somente uma parte. Iniciemos,, pois, o estudo sobre a 
Triunidade de Deus considerando o que nos ensina o Velho Testamento.  
 
A Triunidade no Velho Testamento  
Se bem que não encontremos no Velho Testamento ensinos claros sobre o assunto, temos, 
contudo, muitas passagens que nos fornecem algumas sugestões. Ei-las:  
a) As referências a Deus, no hebraico, ainda quando no singular, trazem, às vezes, o verbo no 

plural.  
b) Deus usa do pronome no plural quando fala de si mesmo:  
«Façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança» (Gênesis 1:26). «Eia, 
desçamos, e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro» 
(Gênesis 11:7). «Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de 
ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim» (Isaias 6:8).  
c) Jeová distingue-se de Jeová . «Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde os 

céus, sobre Sodoma e Gomorra» (Gênesis 19:24). Não devemos, contudo, considerar estas 
passagens mais do que simples sugestões. d) Um Filho atribuído a Jeová  «Recitarei o 
decreto: o Senhor me disse: Tu és meu Filho, hoje te gerei» (Salmos 2:7). Quem subiu ao céu 
e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas num pano? 
Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? e qual o nome de seu 
filho? se é que o sabes? (Provérbios 30:4).  
 

e) O Espírito de Deus é distinguido de Deus  
«E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo: e o Espírito de Deus se 
movia sobre a face das águas» (Gênesis 1:2). «Chegai-vos a mim, ouvi isto: Não falei em 
oculto desde o principio, mas desde o tempo em que aquilo se fez eu estava ali, e agora o 
Senhor Jeová me enviou o seu Espírito» (Isaias 48:16).  
 
f) Outras referências «E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo. Santo é o 

Senhor dos exércitos» (Isaias 6:3). «0 Senhor te abençoe e te guarde: 0 Senhor faça 
resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti: 0 Senhor sobre ti levante o seu 
rosto, e te dê a paz» (Números 6:24-26). Como se vê, temos nestas passagens sugestões do 
modo triúno da existência de Deus. Não nos devemos esquecer de que a idéia principal do 
Velho Testamento é a unidade de Deus. E, não obstante, temos ainda sugestões de que ele é 
também um em três e três em um.  
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A Triunidade de Deus no Novo Testamento  
No Novo Testamento os ensinamentos sobre esta doutrina são mais claros. Aqui a Triunidade 
de Deus fica claramente provada e estabelecida. Podemos agrupar as passagens que se referem 
a este assunto em três classes.  
 
a) Passagens que ensinam que Jesus e o Pai são um  
Como logo se verifica, estas passagens revelam que o modo de existência de Deus não é 
simples. «Para que todos sejam um como tu, 6 Pai, em mim, e eu em ti; que também eles sejam 
um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me 
deste, para que sejam um, como nós somos um: Eu neles, e tu em mim, para que sejam 
perfeitos em um...» (João 17:21-23).  
 
b) As passagens que apresentam a bênção apostólica em nome das três Pessoas da 

Trindade:  
«A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com 
todos vós. Amém». (II coríntios 13:13).  
c) A formula do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, encontrada em Mateus 

28:19.  
 

A Triunidade de Deus na Bíblia toda  
Como já vimos, a idéia principal de Deus no Velho Testamento é a sua unidade. Esta verdade é 
ali assaz enfatizada, e tão fortemente se gravou no espírito do povo judeu, que até hoje lhe é 
difícil crer na deidade de Jesus Cristo. 0 povo judeu atualmente é essencialmente monoteísta. 
Há duas razões por que esta verdade foi de modo tal acentuada no Velho Testamento.  
a) A primeira razão é que este era o meio de preservar aquela nação escolhida do 
politeísmo que prevalecia nas nações vizinhas. Como não ignoramos, os israelitas viviam entre 
povos idólatras, e para evitar que eles se contaminassem com a influência prejudicial dos 
pagãos, a Deus aprouve gravar, bem fundo na alma e no sentimento do povo judeu, a crença 
num só Deus.  
b) A segunda razão é que a revelação parte sempre do mais simples para o mais complexo. 
Deus sabia que era mais fácil revelar a Unidade e depois a Triunidade, do que começar pela 
revelação da Triunidade.  
 
No Novo Testamento, porém, a Triunidade está mais claramente revelada, porque, além de 
muitas passagens que revelam a Trindade, isto é, a tríplice manifestação de Deus, há também as 
que revelam o seu modo triúno de existir. A Triunidade, então, está revelada plenamente no 
Novo Testamento, a fim de completar a revelação no Velho Tratamento, e também para 
aperfeiçoar o plano de salvação. Quando consideramos o estado de perplexidade de Jó, 
compreendemos mais claramente a grande necessidade que havia de completar a revelação 
acerca da natureza de Deus. Jó cria na existência de um só Deus, mas este Deus se achava tão 
elevado e distanciado que não era possível haver comunicação entre os dois. E Jó exclama: 
«Ah! quem me dera um que me ouvisse! Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me 
responda, e que o meu adversário escreva um livro» (Jó 31:35).  
 
 Quando reunimos o que temos no Velho Testamento ao que achamos no Novo sobre a 
Triunidade de Deus, essa doutrina fica claramente estabelecida. Sem dúvida alguma, não tão 
clara como a da Trindade, porque, como já observamos, o problema da Triunidade é muito 
mais difícil. Mas, das considerações que fizemos sobre o assunto, conclui-se que as Escrituras 
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ensinam a Triunidade de Deus, isto é, que DEUS É TRÊS EM UM. Do exame que fizemos das 
Escrituras, tanto sobre o modo da existência de Deus, como sobre o modo de ele revelar-se, 
depreende-se que elas ensinam tanto a doutrina da Triunidade como a da Trindade. Não pode 
restar dúvida alguma a este respeito. A doutrina da Trindade é mais facilmente compreendida 
porque consta da tríplice manifestação de Deus ao homem; ao passo que a da Triunidade, 
somos obrigados a confessá-lo, permanece sob certo mistério. Compreender a maneira de Deus 
existir, três em um e um em três, é realmente um problema difícil. Ninguém jamais conseguiu 
compreender perfeitamente e explicar cora clareza a Triunidade de Deus. Em discutir o assunto 
não tentaremos, portanto, resolvê-lo; mas daremos, simplesmente, algumas sugestões, que 
talvez nos sirvam de fundamento para uma melhor compreensão da existência de Deus.  
 
O problema que se nos depara é o seguinte: Deus é um na sua essência e no seu ser. Mas em 
Deus há três Pessoas e cada uma é divina. Como havemos de pensar satisfatoriamente sobre 
este ponto? Aproximemo-nos do assunto do seguinte modo:  
Perguntemos: Quais são as inferências que tiramos da humanidade? As nossas inferências a 
respeito são as seguintes:  
a) A essência da humanidade é uma só. A raça humana toda é uma unidade. Deus não criou 

diversas raças humanas. «De um sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre 
toda a face da terra...» (Atos 17:26).  

b) A raça humana compõe-se de muitas unidades. A segunda inferência que tiramos do nosso 
estudo é que a raça humana se compõe de muitas unidades, isto é, de indivíduos. Há 
atualmente no mundo cerca de três bilhões de pessoas. Por isso, se bem que a essência da 
humanidade seja uma, ela consiste de muitas unidades.  

c) A unidade humana não é simples, mas dupla. Isto se depreende claramente da revelação de 
Deus nas Escrituras. Em Gênesis 2:18 temos: «E disse o Senhor: não é bom que o homem 
esteja só», indicando, assim, que a unidade individual não era completa em si mesma. E, no 
verso 24 do mesmo capitulo: «Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à 
sua mulher, e serão ambos uma carne.»  

Vemos a mesma idéia de unidade humana em Gênesis 1:27: «E criou o homem à sua imagem; 
à imagem de  
Deus o criou; macho e fêmea os criou.»  
d) O homem genérico é, pois, uma unidade perfeita, e consta de dois em um. Concluímos, pois, 

que a unidade humana é uma unidade dupla ou dual, composta di homem e da mulher.  
e) Concluímos, pois, que a mulher é tão humana quanto o homem.  
f) E da mesma maneira o homem é tão humano quanto a mulher.  
Vê-se daí que o homem genérico existe em dualidade, e que esta unidade dupla que o 
caracteriza é a perfeita unidade humana.  
4.3.6. Consideremos agora as inferências da revelação quanto À Divindade. São as seguintes:  
4.3.6.1. A essência da Divindade ê uma só. Assim como a essência da humanidade é uma, 
também a essência da Divindade é uma.  
 
A Divindade compõe-se de muitos seres.  
 Deus. no sentido genérico, é uma unidade perfeita e existe numa forma de três em um. A 
unidade humana sendo dupla não pode ser perfeita, não pode ser a mais elevada, porque a sua 
constituição reclama alguma coisa mais. É na tríplice unidade divina que temos a unidade 
perfeita, mas esta é uma unidade triúna. E assim chegamos a algumas conclusões, a saber:  
a) O Filho é tão divino como o Pau  
b) O Pai é tão divino como o Filho,  
c) E o Espírito Santo é tão divino como o Pai e como o Filho.  
4.3.7. Passemos a considerar as nossas deduções a respeito da divindade.  
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a) A mais perfeita forma e mais elevada da unidade é mantida: esta é a unidade de Deus: Deus é 
Um.  

b) Também se guardam distintas as Pessoas que constituem a Trindade de Deus.  
c) Ainda mais, garante-se a Divindade de cada uma destas Pessoas: o Filho é tio divino como o 

Espírito Santo, e o Espírito Santo é tão divino como o Pai.  
 

A doutrina da Trindade e a experiência cristã  
Devemos agora notar que a doutrina da Triunidade está intimamente relacionada com a 
experiência cristã. O crente verdadeiro experimenta a Triunidade, isto é, três em um. Sabemos 
que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo; sabemos também que o Pai 
nos perdoa e nos recebe. A doutrina da Triunidade, pois, não é estranha à experiência do crente; 
ao contrário, ela se revela não só nas páginas da Bíblia, como também na experiência cristã.  
 
Conclusão  
Concluindo nosso estudo da doutrina da Triunidade, mencionaremos as suas relações com as 
demais doutrinas. Ei-las:  
a) A doutrina da Triunidade é essencial a uma verdadeira compreensão de Deus. Sem a 
doutrina da Triunidade não poderíamos ter a doutrina verdadeira e sã do monoteísmo.  
b) Ela é essencial à verdadeira doutrina de revelação. Se Deus fosse somente UM, não 
poderia revelar-se como se revelou em Jesus Cristo.  
c) Finalmente, ela é essencial a uma verdadeira doutrina de redenção. A salvação do 
homem reclama a doutrina da Triunidade, isto é, uma unidade tríplice, e não uma unidade 
simples. Concluímos, pois, que Deus é uma unidade tríplice: UM EM TRÊS E TRÊS EM UM. 
0 Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus e é Deus.  
    
 
 
  

5.TEOLOGIA BIBLICA DO NOVO TESTAMENTO 
  
Deus tinha que preparar o mundo para a vinda do seu Filho. A respeito da vinda de Jesus, disse 
um dos profetas: «Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.» Notemos, 
portanto, em primeiro lugar, a preparação para a vinda de Jesus ao mundo.  
 

1.PREPARAÇÃO HISTÓRICA PARA A VINDA DE JESUS  
Desde os primeiros dias. Deus determinou salvar a humanidade, isto é, criá-la à sua imagem. A 
história do mundo, desde a queda da raça até a vinda de Jesus, revela este grande propósito de 
Deus. Sem tomar em consideração este fato, ninguém pode compreender realmente a história 
do universo. Antes da vinda de Jesus, todas as correntes da história convergiram para este 
grande evento da mais alta significação para a história humana. E depois da vinda de Jesus, 
todas as correntes da história partem deste grande acontecimento, que é o nascimento do 
Messias. Este fato é conhecido hoje em quase todo o mundo; mesmo quando se trata do mundo 
inteiro, distingue-se facilmente este fato monumental na história da raça. A vinda de Jesus é a 
chave, é a explicação, assim dos séculos antecedentes como dos subseqüentes. Esta preparação 
do mundo feita por Deus para a vinda de Jesus é uma preparação de sentido duplo, isto é, há 
uma preparação negativa e uma preparação positiva.  
  
1.1. Preparação negativa na história pagã  
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É fato inegável que a mão poderosa de Deus tem guiado os destinos das nações pagãs desde, o 
principio do mundo. «E de um sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face 
da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação» (Atos 
17:26). Desde o inicio da história humana. Deus começou a guiar e dirigir todas as coisas de 
acordo com a sua vontade. Esta preparação revela-se também na política e nas religiões dos 
povos pagãos. Até certos homens do paganismo, tais como Ciro, foram escolhidos por Deus 
para adiantar o seu plano a respeito da vinda de seu Filho ao mundo. «Assim diz Ciro, rei da 
Pérsia: 0 Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra; e ele me encarregou de lhe 
edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há, entre vós, de todo o seu povo, 
seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus 
de Israel; ele é o Deus que habita em Jerusalém» (Esdras 1:2, 3).  
Uma das particularidades mais interessantes a respeito destes povos pagãos é que a religião 
entre eles se ia esgotando cada vez mais, de sorte que, quando Jesus veio, já tinham as religiões 
perdido quase completamente a confiança de seus adeptos. Disse um deles que, apesar de 
mergulhado nas águas da sua religião até os joelhos, não podia saciar a sede da sua alma. As 
religiões da gentilidade já não satisfaziam às necessidades espirituais do povo, que, por isso 
mesmo, estava à espera de Alguém que viesse de cima e o salvasse. Um estudo ligeiro destas 
religiões revela, pelo menos, quão grande era a esperança que tinham de um Salvador do céu. E 
este era o Filho de Deus. As religiões pagãs não tinham mais nada para dar a seus adeptos, 
estavam esgotadas, de sorte que, quando Jesus apareceu, todas estavam em condições de aceitá-
lo. Precisamos conservar bem vivo na memória o fato de que Deus estava preparando o mundo 
para a vinda do seu Filho, através de toda a história antiga, até mesmo entre os pagãos.  Além 
do que já mencionamos, aparecem-nos mais dois fatos nesta preparação para a vinda de Jesus. 
Primeiro: a verdadeira natureza do pecado foi uma das primeiras verdades reveladas por Deus a 
seu povo. Parece que Deus deixou os homens pecarem até o limite para que eles reconhecessem 
a depravação moral a que podia chegar o homem corrompido. Antes da vinda de Jesus, a raça 
humana chegou à beira do abismo. Os homens viram o destino terrível que os aguardava, caso 
continuassem no pecado. Lendo Romanos 1:1832 podemos compreender o plano de Deus em 
tudo isso. «Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para 
desonrarem seus corpos entre si; pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e 
serviram mais à criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus 
os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres abandonaram o uso natural, no 
contrário à natureza.» Assim escreveu Paulo nos versículos 24, 25 e 26 do capitulo citado.  
Segundo: Deus fez a raça compreender que pela filosofia e pela arte não poderia salvar-se. 
Muitos dos filósofos hodiernos não têm feito nova criação nem novas descobertas; não passam, 
aliás, de copiadores da filosofia dos antigos. Antes da vinda de Jesus, Deus ensinou à raça que 
era impossível obter a salvação por meio da arte e da filosofia. Não obstante, quantos há hoje 
que intentam fazer destas coisas meios de salvação!  A preparação negativa realizou-se entre a 
gentilidade. Sem que o soubessem, Deus guiava os pagãos com poderosa mão para o grande 
evento histórico da vinda de seu Filho amado, e, ao mesmo tempo, preparava o coração dos 
homens para aceitá-lo como Salvador.  
 
1.2. Preparação positiva  
Esta é a que se realizou entre o próprio povo de Israel.  
1.2.1. Desde os dias de Abraão Deus escolheu um povo e ensinou-lhe três grandes verdades, 
pelas quais procurou prepará-lo para a vinda de Jesus. Estas três verdades são as seguintes:  
a) A majestade, a unidade, a onipotência e a santidade de Deus.  
b) A perversidade do homem e a sua impotência moral para tomar qualquer iniciativa no 

tocante á própria salvação.  
c) Uma certeza de salvação.  
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1.2.2. Ensinando estas três grandes verdades ao povo, usou Deus de três grandes meios, três 
grandes agências, que a seguir mencionamos.  
a) A Lei. 0 Decálogo ou os dez mandamentos dados por Deus a Moisés constituem um dos 
meios usados por Deus a fim de ensinar ao povo aquelas grandes e preciosas verdades já 
mencionadas, despertando-lhe, assim, a consciência em relação ao pecado. E a mesma lei, por 
meio de seus sacrifícios e de seu sacerdócio, deu ao povo a esperança de paz com Deus 
mediante o perdão, e de um livre acesso à sua presença.  
b) A Profecia. A segunda grande agência por Deus usada em ensinar aquelas verdades foi 
a profecia, quer verbal quer escrita. Encontramos até profecias típicas, como as de Adão, 
Melquisedeque, Moisés, Davi, Jonas, etc. Desde o principio Deus começou a falar da vinda de 
seu Filho. Em Gênesis 3:15 encontramos estas palavras proféticas: «E porei inimizade entre ti e 
a mulher, e entre a tua semente e a sua semente: esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o 
calcanhar.»  
c) O Cativeiro. A terceira e não menos importante agência de que Deus fez uso para 
ensinar o povo e prepará-lo para a vinda de Jesus foi o exílio e cativeiro na Babilônia. 
Enquanto a nação progredia e existia, Deus não podia devidamente prepará-la para o grande 
acontecimento que se aproximava. Por isso ele acabou temporariamente com a nação, fê-la 
exilada e cativa. E isto trouxe dois grandes e apreciáveis resultados na vida dos israelitas, a 
saber: 0 primeiro foi o estabelecimento firme, de uma vez para sempre, do monoteísmo. Muitas 
vezes, na sua história, Israel caíra em idolatria. Mas o exílio fez com que o monoteísmo se 
arraigasse profundamente no coração deste povo.  O segundo resultado foi o de converter os 
judeus de um povo agrícola numa nação mercantil e comercial. Desta maneira ia Deus 
preparando os seus mensageiros, aqueles que levariam o seu evangelho a toda parte. 0 simples 
fato de os israelitas se tornarem um povo comercial já foi um grande passo na preparação para 
a vinda de Jesus.  Vemos, assim, que Deus trabalhava não só entre os israelitas, mas também 
entre as demais nações, servindo-se delas para a realização deste grande evento — a vinda de 
Jesus ao mundo. Convém notar, todavia, que esta preparação foi toda especial no que respeita 
aos judeus: Ele trabalhou abertamente, fez conhecidos os seus planos aos homens por 
intermédio deles até que chegou a plenitude dos tempos e o Messias apareceu. E nosso intuito 
estudar, cm seguida, a personalidade de Jesus.  
 
2. A PESSOA DE JESUS  
A redenção da raça havia de realizar-se por um Mediador que em si mesmo reunisse as duas 
naturezas: a divina e a humana. Isto porque o seu trabalho seria o de reconciliar o homem com 
Deus e Deus com o homem. E, para que o Mediador estivesse entre ambos, era necessário que 
ele não somente conhecesse perfeitamente o homem, mas também a Deus. Este Mediador ideal 
temos em Cristo Jesus, porque ele possuía as duas naturezas: ele era Deus-Homem. Desejamos 
agora estudar esta personalidade extraordinária destes dois pontos de vista.  Estudemo-lo, em 
primeiro lugar, do ponto de vista da história, e, depois, do ponto de vista da Bíblia.  Vale a pena 
conhecer as opiniões que surgiram no transcorrer dos séculos a respeito da pessoa de Jesus. Ele 
tem sido objeto dos mais profundos e prolongados estudos. E um exame, ainda que ligeiro, das 
idéias que encontramos na história a seu respeito há de nos ajudar grandemente quando 
chegarmos a estudar a sua Pessoa na Bíblia. Estudando a Pessoa de Jesus do ponto de vista da 
história, é nosso desejo conhecer o que os homens têm pensado a seu respeito no decorrer dos 
anos e muito especialmente durante os primeiros séculos do cristianismo. Iniciemos, pois, este 
estudo examinando primeiramente a idéia ou teoria dos ebionitas.  
 
2.1. Os ebionitas  
Apareceram no ano 107 depois de Cristo, e negavam a realidade da natureza divina de Cristo. 
Segundo os seus ensinos. Cristo era somente homem. Porém este homem Jesus Cristo tinha 
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uma relação muito intima com Deus, especialmente depois do seu batismo. 0 ebionismo era o 
judaísmo dentro das igrejas cristãs. Como sabemos, era difícil aos judeus crer na doutrina da 
Trindade. É esta uma das razões mais fortes por que não creram que Jesus era Deus, e dai 
negarem a Sua divindade. Consideravam a Jesus simplesmente um homem extraordinário, que 
se relacionava muito intimamente com Deus, e nada mais. Jesus era, enfim, um grande profeta, 
mas não era Deus.  
 
2.2. Os docetas  
Esta palavra vem do grego doketes, de dohein, que significa «parecer», «crer numa aparência», 
etc. Os docetas apareceram no ano 70 da era cristã, e existiram, aproximadamente, até o ano 
170. Eles negavam a humanidade de Cristo. Segundo a filosofia dos docetas, as coisas 
materiais eram, por natureza, más. O mal residia na matéria, e visto que Jesus não tinha pecado, 
logo, não tinha também corpo material. Para os docetas toda a matéria era corrupta. Era a sede 
do pecado e do mal. Jesus não podia ter corpo material, porque era inteiramente puro. 
Julgavam, por isso, que o corpo de Jesus era aparente, e não real. Os docetas negavam, 
portanto, a humanidade de Jesus. Esta doutrina não era mais que a filosofia grega e paga, que se 
introduzira na igreja de Cristo.  
 
2.3. O arianismo  
O arianismo surgiu no ano 325. Ário, o seu fundador, negava a integridade e a perfeição da 
natureza divina de Cristo. O Verbo, que se fez carne, segundo o Evangelho de João, não era 
Deus, senão um dos seres mais altos do Criador. 0 Verbo não era, afinal, mais que uma criatura 
de Deus. Esta teoria confunde o estado originai de Jesus Cristo com o estado de humilhação. 
Ao invés de estudar toda a questão, Ário estudou apenas a parte que se refere à personalidade 
de Jesus enquanto estava aqui na terra, e, natural- mente, a sua idéia era imperfeita e parcial, 
por isso que confundia o estado de humilhação com o estado original. Ário negava a 
integridade, a perfeição da natureza divina de Cristo.  
 
2.4. A teoria de Apolinário  
Esta teoria apareceu no ano 381 da era cristã, negando a integridade da natureza humana de 
Cristo. Segundo os ensinos de Apolinário, Cristo não tinha mente humana. 0 que ele tinha de 
humano era o corpo e o espírito. O Verbo que se fez carne tomou o lugar da mente, e por isso 
Cristo não era homem perfeito. Cristo era, segundo essa teoria, constituído de corpo, de verbo e 
de espírito. E, como acabamos de ver desta teoria, este era o argumento em que se afirmava o 
seu fundador para negar a integridade da natureza humana de Cristo.  
  
2.5. A teoria de Nestório  
Esta teoria apareceu no ano 431. Nestório, seu fundador, negava a união verdadeira entre as 
duas naturezas de Cristo. Ele atribuía a Cristo duas partes ou divisões, uma humana, outra 
divina. Quando Jesus estava dormindo, por exemplo, era a parte humana que dormia. Mas 
quando acordava e repreendia os ventos, era a parte divina que estava em ação. Assim 
explicava Nestório a Pessoa de Jesus. Esta idéia, logo se vê, é muito errônea. Jesus não se 
divide em duas partes. Ele não opera parceladamente. Não é que ele agisse ora por meio da 
natureza humana, ora por meio da natureza divina. Quando agia, fazia-o com toda a sua 
personalidade, e não só com a natureza divina, ou com a humana.  
  
2.6. A teoria de Eutiques  
Segundo esta teoria, as duas naturezas de Cristo fundiram-se de maneira que formavam uma 
terceira natureza, que nem era divina nem humana. Assim sendo, Jesus não era humano e nem 
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tampouco divino.  Temos, assim, considerado todas estas teorias errôneas que apareceram nos 
primeiros séculos do cristianismo acerca de Jesus. Os ebionitas negavam a realidade da 
natureza divina de Cristo, ao passo que os docetas negavam a realidade da sua natureza 
humana. Ário negava a integridade da sua natureza divina. Apolinário, a da sua natureza 
humana. Nestório negava a união verdadeira entre as duas naturezas, dividindo Jesus em duas 
partes: uma divina e outra humana; enquanto Eutiques fundia as duas naturezas de Cristo, 
formando uma terceira natureza, que não era humana nem divina.  Entre tantas teorias, qual a 
verdadeira? Destas, nenhuma. 
  
 
 
 
2.7. O ensino da Bíblia  
Segundo os ensinos da Bíblia, há uma só personalidade em Cristo, mas duas naturezas: a 
humana e a divina, cada qual perfeita. Mas estas duas naturezas eram de tal modo unidas e 
relacionadas que formavam uma única personalidade. 0 Novo Testamento revela, com toda a 
clareza, que Jesus era uma unidade. Havia uma dualidade quanto à sua natureza, porém, quanto 
à personalidade, havia uma unidade. Ê nosso intuito, agora, investigar as Escrituras para ver o 
que nelas se encontra:  
1) Sobre a realidade e a integridade das duas naturezas de  
Cristo;  
2) Sobre a união destas duas naturezas numa só personalidade.   

 
3. AS DUAS NATUREZAS DE CRISTO  
Neste estudo queremos provar pelas Escrituras, que Jesus não só tinha duas naturezas, divina e 
humana, mas também que cada uma destas era real e perfeita. A Bíblia fornece-nos provas 
abundantes a este respeito.  
 
3.1. A Humanidade de Cristo  
3.1.1. A realidade da humanidade de Cristo. Tratemos, em primeiro lugar, da realidade da 
humanidade de Cristo, sobre o que as Escrituras nos apresentam grande número de provas.  
 
a) Jesus chamou-se e foi chamado homem. «Porém agora procurais matar-me, a mim, um 
homem, que vos tenho falado a verdade que de Deus tenho ouvido; Abraão não fez isto» (João 
8:40). Estas palavras proferiu-as o próprio Jesus. «Varões israelitas, escutai estas palavras: A 
Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que 
Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis» (Atos 2:22). «Mas não é 
assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um, morreram muitos, muito 
mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é dum só homem, Jesus Cristo, abundou entre 
muitos» (Romanos 5:15). «Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens. 
Jesus Cristo homem» (I Timóteo 2:5).  
 
b) Jesus possui os elementos essenciais da natureza humana, isto é, um corpo natural e 
uma alma racional: «Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte; ficai 
aqui, e velai comigo» (Mateus 26:38). «Jesus, pois, vendo-a chorar, e os judeus que com ela 
vinham também chorando, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se» (João 11:33). «Vede 
as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo: apalpai-me e vede; pois um espírito não tem 
carne nem ossos, como vedes que eu tenho» (Lucas 24:39). «E, porquanto os filhos participam 
da carne e do sangue, também ele participou dos mesmos, para que pela morte aniquilasse o 
que tinha o império da morte, isto é, o diabo» (Hebreus 2:14).  
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c) Jesus tinha poderes e característicos que pertenciam à natureza humana. Ele sentia 
fome: «E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome» (Mateus 4:2). 
Sentiu cansaço: «E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era 
coberto pelas ondas: ele, porém, estava dormindo» (Mateus 8:24). «E estava ali a fonte de Jacó; 
Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte» (João 4:6).  
Jesus tinha uma mente humana. Ele pensava e conhecia: «Depois, sabendo Jesus que já todas as 
coisas estavam acabadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede» (João 19:28). 
Jesus sentia amor: «E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa: vai, vende 
tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, segue-me» (Marcos 
10:21). Jesus sentia indignação: «E, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se 
da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe 
restituída a sua mio, sã como a outra» (Marcos 3:5). Poderiam multiplicarse as citações a 
respeito, pois são elas abundantes e provam sobejamente que Jesus tinha todos os elementos 
que constituem a natureza humana.  
 
d) Jesus estava sujeito ás leis de desenvolvimento: «E o menino crescia, e se fortalecia em 
espírito, cheio de sabedoria; e a graça de Deus estava sobre ele.» «E aconteceu que, passados 
três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-oe, e interrogando-
os» (Lucas 2:40, 46). «Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer 
aos que são tentados» (Hebreus 2:18). «Ainda que era Filho, todavia aprendeu a obediência 
pelas coisas que padeceu» (Hebreus 5:8).  
 
e) Jesus padeceu e morreu. «E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor 
fez-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão» (Lucas 22:44). «E, quando Jesus 
tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito.» «Mas, 
vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas» (João 19:30, 33). Acabamos 
de ver, destas passagens, que as Escrituras provam a realidade da humanidade de Cristo. 
Passemos, pois, agora a considerar as passagens que tratam do segundo ponto.  

 

f) 3.1.2. A integridade da natureza humana de Cristo. Integridade significa perfeição, 
inteireza.  
a) A natureza humana de Cristo foi sobrenaturalmente concebida: «E disse Maria ao anjo: 
Como se fará isto? pois não conheço vario. E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o 
Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; pelo que também o Santo, 
que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus» (Lucas 1:34,35).  
b) A natureza humana de Cristo sempre se revela livre de depravação. «Quem dentre vós 
me convence de pecado? E, se digo a verdade, por que não credes?» (João 8:46). «Porque não 
temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, 
como nós, em tudo foi tentado, exceto no pecado» (Hebreus 4:15). «Porque nos convinha tal 
sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do 
que os céus» (Hebreus 7:26). «Aquele que não conheceu pecado, têlo pecado por nós; para que 
nele fôssemos feitos justiça de Deus» (II Coríntios 5:21). «Mas com o precioso sangue de 
Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado»(I Pedro 1:19).  
c) A natureza humana de Cristo cresceu juntamente com a natureza divina. E por causa 
disso não h& um paralelo entre ele e nós, neste sentido. Jesus é o único neste mundo. Ele é o 
Filho unigênito e nenhum outro há igual a ele.  Jesus não é homem como Paulo, não é Deus 
como o Pai, mas é Deus-homem. Nunca o hifen (-) teve tanta significação como aqui, entre 
estas duas palavras. Ele liga-as e divide-as ao mesmo tempo.  
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3.2. A Deidade de Cristo  
O Novo Testamento estabelece mui claramente a deidade de Jesus Cristo pelo seguinte modo:  
3.2.1. Mostrando que Jesus tinha conhecimento da sua própria deidade: «Se vos falei das coisas 
terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? E ninguém subiu ao céu, senão 
o que desceu do céu, a saber, o Filho do homem, que está no céu» (João 3:12 e 13). «Disse-lhes 
Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão fosse feito eu sou» (João 8:58). 
«Disse-lhes Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem 
me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que 
o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que 
está em mim, é quem faz as obras» (João 14:9,10).  
3.2.2. Mostrando que Jesus exercia poderes e prerrogativas divinas: «Mas o mesmo Jesus não 
confiava neles, porque a todos conhecia, c não necessitava de que alguém testificasse do 
homem, porque ele bem sabia o que havia no homem» (João 2:24 e 25). «Sabendo, pois, Jesus 
todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se, e disse-lhes: A quem buscais?» (João 
18:4). «Por que diz este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus?» (Marcos 2:7). 
«A ti te digo: Levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa.» Assim lemos no verso 11 do 
mesmo capitulo. «E ele,, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta- •te. 
E o vento se aquietou, e houve grande bonança» (Marcos 4:39).  
3.2.3. A união destas duas naturezas numa só Pessoa  
As Escrituras representam Jesus Cristo como uma só Pessoa, em que se unem as duas 
naturezas, divina e humana, e cada uma delas perfeita quanto à essência e quanto aos seus 
atributos. Estas duas naturezas, inseparavelmente unidas numa só personalidade divino- • 
humana, constituem para nós um mistério. É-nos impossível explicar a união das duas 
naturezas numa só pessoa, mas as provas que encontramos são tantas que não podemos duvidar 
desta verdade. E o erro de dividir a pessoa de Jesus Cristo em duas, ou em duas partes é tão 
patente que devemos ter todo o cuidado a fim de o não praticarmos. E ainda que não possamos 
explicar satisfatoriamente este fato, devemos aceitá-lo, visto que a Bíblia o ensina com clareza 
e autoridade.  
3.2.3.1. Provas da união das duas naturezas, divina e humana, na Pessoa de Jesus.  
a) Jesus sempre falava de si mesmo e os outros também falavam a respeito dele como de 
uma só pessoa. «E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós 
somos um» (João 17:22). «Nisto conhecereis o Espírito de Deus: Todo espírito que confessa 
que Jesus veio em carne é de Deus» (I João 4:2). Ademais, Iodos os discursos de Jesus revelam 
que ele se considerava uma personalidade só, e não duas.  
b) Os atributos e os poderes de ambas as naturezas são consignadas a uma só pessoa. 
«Acerca de seu Filho, que foi gerado da descendência de Davi, segundo a carne» (Romanos 
1:13). «Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para 
levar-nos a Deus; mortificado, na verdade, na carne, porém vivificado pelo Espírito» (I Pedro 
3:18). «A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo. O qual, 
sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua Pessoa, e sustentando todas as 
coisas pela palavras do seu poder, havendo feito por se mesmo a purificação dos nossos 
pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas» (Hebreus 1:2,3). «Aquele que desceu é 
também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas» (Efésios 
4:10). «Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do 
Filho e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e 
eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém» (Mateus 28:19, 
20).  
c) As Escrituras reputam o valor da concordância feita por Jesus como dependente de uma 
união destas duas naturezas. «E de é a propiciarão pelos nossos pecados, e não somente pelos 
nossos, mas também pelos de todo o mundo» (I João 2:2). «E pela cruz reconciliar com Deus a 
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ambos em um corpo, matando neles as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz, a vós que 
estáveis longe, e aos que estavam perto; porque por ele ambos temos acesso em um mesmo 
Espírito ao Pai» (Efésios 2:16-18). «No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo 
santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em 
Espírito» (Efésios 2:21,22). «Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, 
para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que 
pela concupiscência há no mundo» (II Pedro 1:4).  
3.2.3.2. A natureza da união das duas naturezas.  
a) Devemos notar, em primeiro lugar, a grande importância da união das duas naturezas, divina 
e humana, em Cristo Jesus. 0 cristianismo é união espiritual entre Deus e o homem, e, para que 
se realizasse esta união. Deus, na Pessoa de Jesus Cristo, uniu-se à humanidade. Assim Cristo 
tornou-se o coração do cristianismo; e na sua própria Pessoa foram resolvidos todos os 
problemas religiosos.  
Jesus provou a verdade do cristianismo pela sua própria experiência. Este resolveu os 
problemas fundamentais da religião. Em outras palavras, ele viveu como todo homem deve 
viver, uma vida em perfeita harmonia e comunhão com Deus. E tudo isso se conseguiu por 
meio da união das duas naturezas. Ê, portanto, de suma importância para o cristianismo esta 
união verdadeira das naturezas divina e humana em Cristo Jesus.  
E Jesus não somente resolveu os problemas da religião, mas também se tornou o meio por que 
o homem pode alcançar a solução verdadeira dos seus problemas religiosos.  
Sobre a importância desta união passemos a considerar as seguintes passagens: «Todas as 
coisas me foram entregues por meu Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a 
quem o Filho o quiser revelar» (Mateus 11:27). «Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são 
as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória» 
(Colossenses 1:27). «Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade 
e em todas as riquezas da plenitude de inteligência, para conhecimento do mistério do Deus e 
Pai, e do Cristo. No qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência» 
(Colossenses 2:2, 3). «E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus 
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste» (João 17:3).  
b) Os problemas principais que se nos deparam nesta união. Um dos problemas aqui é: 
Como pode haver duas naturezas numa só personalidade? Como pode haver uma natureza 
humana sem personalidade? E como pode haver uma natureza divina sem personalidade? 
Como já de sobejo dissemos, não é possível dar uma explicação satisfatória deste problema, 
mas a Bíblia ensina, com toda a clareza, que Jesus tinha duas naturezas, e era uma só Pessoa. 
Este fato representa-nos, por assim dizer, o coração da encarnação. E a encarnação é a solução 
deste problema.  
Outro problema que se nos depara diz respeito à relação da natureza divina com a humanidade, 
durante a vida terrestre de Jesus, problema este que nos leva a outro ainda, qual a relação da 
natureza humana com a divina, na vida atual de Jesus. Sabemos que Jesus está hoje à destra de 
Deus. Qual é, pois, a relação que há entre uma e outra natureza hoje? Mencionamos estes 
problemas aqui, não com a esperança de resolvê-los, mas tão-somente no intuito de mostrar que 
o nosso Salvador Jesus é tão maravilhoso que o homem o não pode compreender em toda a sua 
plenitude. Temos em Jesus um grande mistério.  
c) A razão deste mistério. Tal mistério existe porque não há outro ser igual ou semelhante 
á Jesus. Ele é o único. Nenhum ser existe, além dele, que com ele se compare. Jesus não pode 
ser comparado com Deus (Pai) porque o Pai nunca se uniu diretamente à humanidade, como 
ele; como também não pode compararse com o homem, porque o homem nunca se uniu a 
Deus. Jesus é, certamente, o Filho unigênito de Deus.  
d) A base da união. A possibilidade da união de Deus cora a humanidade se acha em Deus 
ter criado o homem à sua imagem. O homem foi criado semelhante a Deus. Existe, por isso, a 
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possibilidade de Deus encarnar-se, isto é, de assumir também a humanidade. Esta é uma das 
glórias da criação do homem. Deus criou o homem de tal maneira, que pode haver a mais 
intima comunhão entre o homem e o seu Criador.  
e) Um dos problemas mais difíceis, como já vimos, é a união das duas naturezas numa só 
personalidade. Jesus não era duas pessoas, nem tampouco tinha uma personalidade dupla. Ele 
era uma Pessoa, mas dotada de duas naturezas: uma divina, e outra humana. Como sabemos, o 
Verbo uniu-se com a humanidade pela encarnação. A natureza humana não podia ter 
personalidade naquela época. A personalidade humana só começou a existir quando a natureza 
humana começou a ser uma pessoa. E esta natureza humana crescia junto com a natureza 
divina. Nunca houve, portanto, duas personalidades em Cristo Jesus. Neste ponto não há outra 
pessoa semelhante a ele.  
f) O efeito da natureza divina sobre a humana. A união da natureza divina com a humana 
fez com que esta participasse doe poderes e da glória daquela. Isto é, quando Jesus estava aqui 
na terra, tinha poderes que não pertenciam aos homens em geral. Convém notar, porém, que ele 
nem sempre usou destes poderes. A primeira tentação foi neste sentido, isto é, o tentador quis 
induzir Jesus a prevalecer-se desses poderes sobre-humanos para o seu próprio proveito. 
Naquela ocasião Jesus recusou-se a fazer tal coisa, mas, quando tinha diante de si a multidão 
faminta, usou os seus poderes, multiplicando os pães e os peixes para alimentá-la. A natureza 
humana foi grandemente exaltada e glorificada na união com a natureza divina; e este mesmo 
fato nos ajuda a compreender alguma coisa da glória possível à humanidade. Não devemos nos 
esquecer de que a natureza humana podia unir-se à divina.  
g) O efeito da natureza humana sobre a divina. Quando a natureza divina se uniu à 
humana, tornou-se, então, possível a Jesus Cristo padecer, sofrer e até morrer. A carta aos 
Hebreus acentua fortemente o valor do sofrimento de Jesus neste sentido.  
h) A necessidade da encarnação. Sem a união da natureza divina com a humana não 
poderia haver verdadeira mediação entre Deus e o homem. A encarnação era necessária para 
que se estabelecesse a reconciliação entre o homem e Deus. «Pelo que convinha que em tudo 
fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas que são 
para com Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, 
padeceu, pode socorrer aos que são tentados» (Hebreus 2:17, 18). «Porque não temos um sumo 
sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas; mas um que, como nós, em tudo 
foi tentado, exceto no pecado» (Hebreus 4:15). A necessidade de encarnação revela-se também 
nestas palavras de Paulo: «Porque há um só Deus, um só Mediador entre Deus e os homens, 
Jesus Cristo homem» (I Timóteo 2:5).  
i) A eternidade da união. Encontramos na Bíblia ensinos de que a união da natureza 
humana com a divina é eterna e indissolúvel. Quando o Verbo uniu-se à carne uniu-se de uma 
vez para sempre. «Mas este, porque permanece eternamente, tem o sacerdócio perpétuo. 
Portanto, pode também salvar perfeitamente aos que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre 
para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, 
separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus; que não necessitasse, como os 
sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e 
depois pelos do povo; porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei 
constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da 
lei, constitui ao Filho, que para sempre foi aperfeiçoado» (Hebreus 7:24-28).  
 

4.OS DOIS ESTADOS DE JESUS  
4.1. O estado de humilhação  

Não vamos despender muito tempo com as várias teorias a respeito da humilhação de Jesus 
Cristo quando o Verbo se fez carne, porque nenhuma delas explica suficientemente este fato. 
Ainda mais, já vimos que esta união da natureza divina com a humana continua porque ela é 
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indissolúvel e eterna. A passagem mais importante, talvez, sobre este assunto é a seguinte: «O 
qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si 
mesmo, tomando a forma de servo, fazendo- se semelhante aos homens; e, achado em forma 
como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz». (Fil. 
2:6-8).  
 
 
 
 
 
4.1.1. A humilhação de Cristo caracterizada  
a) O Verbo preexistente fez-se homem, deixando a sua glória divina para tomar o lugar de 
servo. As palavras de Jesus em João 17:5 mostram claramente que Jesus deixou a glória divina 
quando se fez homem. «E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória 
que tinha contigo antes que o mundo existisse.» O apóstolo Paulo ensina a mesma coisa em II 
Coríntios 8:9: «Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por 
amor de vós, se fez pobre; para que pela sua pobreza enriquecêsseis.»  
b) Constituiu também na submissão do Verbo ao Espírito Santo. Ai seguintes passagens 
provam claramente esta verdade: «Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado 
mandamento, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera» (Atos 1:2). «Enquanto a Jesus 
de Nazaré como Deus o ungiu com o  Espírito Santo e com virtude; o qual andou fazendo bem, 
e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele» (Atos 10:38). «Quanto 
mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, 
purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo» (Hebreus 
9:14).  
 
Devemos lembrar-nos também da experiência que a mãe de Jesus teve com o Espírito Santo: 
«E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo  
cobrirá com a sua sombra; pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado 
Filho de Deus» (Lucas 1:35).  A tentação de Jesus prova também a submissão sua ao Espírito. 
«Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo» (Mateus 4:1).  
c) A humilhação consistiu também em Jesus deixar de usar dos poderes que lhe eram 
garantidos por sua natureza divina. Citemos duas passagens de muito valor neste sentido, que 
se referem, respectivamente, à tentação e à crucificação de Jesus. «E disse-lhe o diabo: Se tu és 
o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: 
Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus» (Lucas 4:3,4). 
«Ou pensas tu que não poderia eu agora orar a meu Pai, e ele não me daria mais de doze legiões 
de anjo?» (Mateus 26:53). «Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida, para tornar a 
tomá-la. Ninguém ma tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou; tenho poder para dar e poder 
para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai» (Lucas 10:17, 18). 4.1.2. Épocas da 
humilhação de Jesus  
a) A primeira época da humilhação de Jesus foi quando o Verbo preexistente se fez carne.  
b) A segunda foi durante o tempo da sua submissão ao Espírito e às leis humanas.  
c) A terceira foi por ocasião da sua morte no Calvário.  
Resumindo, diremos que as épocas da humilhação de Jesus foram: quando se fez carne, durante 
a vida na carne, e quando morreu na cruz.  
4.2. O estado de exaltação  
Épocas de sua exaltação. Depois da sua morte, Jesus voltou para a destra do Pai, recebeu 
novamente aquela glória que tinha antes que o mundo existisse, e entrou em pleno uso daqueles 
poderes que tivera antes do período da sua humilhação. «Mas ele, estando cheio do Espírito 
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Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus» 
(Atos 7:55).  As épocas da exaltação de Jesus são as seguintes: Primeiro, a sua ressurreição; 
segundo, a sua ascensão.  
 
 
 
 
 
 
 
5. OFÍCIOS DE CRISTO  
Enquanto aqui na terra, Jesus exerceu tr6s grandes ofícios: o de profeta, o de sacerdote e o de 
rei. Estas personagens eram as três mais importantes da história. Os profetas, os sacerdotes e os 
reis são, em certo sentido, os precursores de Jesus Cristo. Jesus exerceu estes três ofícios da 
maneira mais perfeita que se pode imaginar. Nunca houve um rei que governasse tão 
sabiamente como ele, nunca houve um sacerdote que oferecesse um sacrifício tão completo e 
perfeito, e nunca houve profeta que interpretasse tão fielmente os atos e a vontade de Deus e 
desfizesse as trevas da ignorância que envolviam a raça.  Quando Jesus veio ao mundo, este se 
achava imerso nas trevas da ignorância, quase inteiramente alheio i vontade de Deus. Era 
necessário, pois, que viesse um profeta poderoso que tirasse o povo de tão triste condição. Jesus 
era este profeta. «E o povo assentado em trevas viu uma grande luz.»  Também a raça humana 
estava corrompida. 0 pecado invadira e escravizara todos os corações. A grande necessidade do 
mundo era então de um grande sacerdote que purificasse de modo completo as almas, e de um 
rei poderoso que lhes quebrasse os grilhões e as libertasse da escravidão.  Como profeta, Jesus 
revelou da maneira mais completa a vontade de Deus ao mundo; como sacerdote, fez o 
sacrifício perfeito para expiação do pecado; e, como Rei, estabeleceu o seu Reino e começou a 
reinar no coração dos homens. A personalidade de Cristo é a maravilha dos séculos. Os 
milagres operados por ele, para aliviar os sofrimentos da humanidade, representam apenas uma 
fraca manifestação de sua Pessoa. Como já tivemos ocasião de observar, ele é o Filho unigênito 
de Deus, que se fez carne e ocupou os três cargos mais importantes que encontramos na história 
do mundo: o de profeta, o de sacerdote e o de rei.   
 
5.1. Cristo como Profeta  
5.1.1. A natureza do trabalho profético de Cristo. Devemos ter desde já uma compreensão clara 
de que a missão do profeta não é simplesmente, como em geral se supõe, predizer eventos 
futuros. Ê verdade que isto às vezes acontece, porém não é o trabalho principal do profeta. O 
profeta representava Deus diante dos homens. E o seu verdadeiro trabalho era interpretar os 
atos e os planos de Deus e fazer conhecida aos homens a sua vontade. 0 verdadeiro profeta é o 
que lê atentamente e interpreta os atos de Deus aos homens.  Outro oficio do profeta era 
encaminhar o povo nos caminhos traçados por Deus. Certamente ele havia de ser um homem 
que «lidasse em intima comunhão com Deus e devia saber mais da sua vontade do que o povo 
em geral. E o seu grande trabalho era fazer o» homens conhecerem o que Deus estava 
procurando realizar nas suas vidas.  Três eram os métodos empregados pelo profeta, no 
desempenho da sua missão. O primeiro era o de ensinar o povo. Encontramos no Velho 
Testamento muitos desses ensinos, como, por exemplo, os ensinos a respeito do sacrifício dos 
animais. Por meio destes ensinos os profetas procuravam fazer o povo ver o verdadeiro fim do 
sacrifício. «Não me tragais mais ofertas debalde: o incenso é para mim abominação, e as luas 
novas, e os sábados, e a convocação das congregações; não posso suportar iniqüidade, nem 
mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas, e as vossas solenidades as aborrece a 
minha alma; já me são pesadas; já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as 
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vossas mãos, escondo de vós os meus olhos; e até quando multiplicais a oração não ouço, 
porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavaivos e purificai-vos, tirai a maldade de 
vossos atos de diante dos meus olhos: cessai de fazer o mal; aprendei a fazer o bem; procurai o 
juízo; ajudai o opresso; fazei justiça ao órfão; tratai da causa das viúvas» (Isaias 1:13-17). O 
segundo método do profeta no exercício do seu cargo era o de predizer os acontecimentos 
futuros. As vezes o profeta desvendava as coisas do futuro e fazia vingar a sua mensagem. Um 
dos exemplos disto é o encontro de Acabe com Elias (I Reis, cap. 18).  O terceiro método 
consistia na operação de milagres. Alguns dos profetas, ao executar a sua árdua missão, 
operavam milagres, o que concorria para que as suas mensagens fossem mais bem acatadas 
pelo povo em geral. «E o Senhor disse-lhe: Que é isto na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele 
disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então 
disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão, e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão, e 
pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o 
Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó» (Êxodo 4:2-
5).  Como sabemos, Jesus usou magistralmente destes três métodos no seu trabalho. Ele 
ensinava como ninguém podia ensinar, revelava o futuro com ampla autoridade e operava 
sinais e maravilhas.  
 
5.1.2. Os diferentes períodos do trabalho profético de Jesus.  
Estudando o trabalho profético de Jesus, encontramos quatro períodos diferentes:  
a) O trabalho preparatório do Verbo antes de se encarnar. «Este era a luz verdadeira, que 
alumia a todo homem que vem ao mundo» (João 1:9).  
b) O período do ministério terrestre. Durante este período Jesus não só cumpriu todas as 
exigências do ofício profético, mas o fez de tal maneira que até pôs termos a este ofício. 
Queremos dizer que Deus, por meio de Jesus, disse tudo quanto tinha que dizer aos homens. 
Jesus revelou tudo. O que os profetas do Velho Testamento não puderam esclarecer, Jesus 
trouxe à luz, e, revelando I todos os segredos de Deus, pôs termo ao oficio profético.  
Mas Jesus não era profeta por excelência só neste sentido. Os profetas do Velho Testamento 
pregavam: Assim diz o Senhor. Ele, porém, dizia: Assim eu vos digo. Jesus era, por 
conseguinte, muito superior aos profetas não só na mensagem revelada, mas também na 
maneira de a revelar.  
c) O terceiro período do trabalho profético de Jesus é o que vai desde a sua ascensão até a 
consumação dos séculos. Durante este tempo Jesus serve-se de seus discípulos para a 
realização da sua obra. Os discípulos são o prolongamento do trabalho profético de Cristo. «Fiz 
o primeiro tratado, 6 Teófilo, acerca de todas as coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a 
ensinar» (Atos 1:1). «Ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas vós não as podeis suportar 
agora» (João 16:12).  
 
d) No quarto período, Jesus continua revelando as coisas do Pai aos santos na glória. 
«Disse-vos estas coisas por parábolas: chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por 
parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai» (João 16É5). «E eu lhes fiz conhecer o 
teu nome e lho farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado neles esteja, e eu 
neles» (João 17:26). «Porque desde a antigüidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, 
nem olho viu, fora de ti, ó Deus, o que há de fazer àquele que o espera» (Isaias 64:4). «Porque 
agora vemos por espelho cm enigma, mas então veremos face a face: agora conheço em parte, 
mas então conhecerei como também sou conhecido» (I Coríntios 13:12).  
 
5.2. Cristo como Sacerdote  
O profeta representava Deus aos homens, o sacerdote representava os homens diante de Deus. 
Que felicidade, termos em Jesus a união da natureza divina com a humana! Devido à sua 
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relação Intima com Deus, Jesus era o profeta ideal, e, devido à sua relação íntima com o 
homem veremos que ele era também o sacerdote Ideal.  No Velho Testamento o sacerdote era 
um homem escolhido para «ir o mediador entre Deus e o homem. 0 sacerdote cumpria o seu 
ofício oferecendo sacrifícios e fazendo intercessão; mas, como unhemos, os próprios sacerdotes 
eram homens imperfeitos, e, antes de oferecerem sacrifícios pelos outros, tinham que oferecer 
primeiramente sacrifícios por si mesmos.  Ainda mais, as vítimas por eles sacrificadas eram 
animais irracionais, que nada tinham a ver com os pecados cometidos pelos homens. Vemos 
que não era assim com Jesus. Ele não era sacerdote que necessitasse de oferecer sacrifícios 
pelos próprios pecados, porquanto não os linha. Nem tampouco lançou mio de irracionais, 
porém ofereceu-se a si mesmo, com toda a pureza de seu caráter e toda a santidade do seu ser, 
em holocausto, em propiciação pelos pecados de todo o mundo. A imaginação humana, por 
mais fértil e aguda, não pode acrescentar um só requisito necessário àqueles que Jesus satisfez 
como sacerdote. Jesus é o sacerdote ideal, o sacerdote dos sacerdotes. A Carta aos Hebreus 
desenvolve magistralmente este formoso tema: o sacerdócio de Cristo. «Mas este, porque 
permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar 
perfeitamente aos que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 
Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e 
feito mais sublime do que os céus; que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer 
cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo; porque 
isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a 
homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, que foi 
para sempre aperfeiçoado» (Hebreus 7:24-28).  
5.2.1. O trabalho sacrificial de Jesus Cristo ou a doutrina da concordância. Estamos agora no 
imago da Teologia Sistemática. A obra propiciatória de Jesus no seu oficio sacerdotal é o 
tópico de maior importância em Teologia Sistemática. As Escrituras ensinam que Jesus sofreu e 
morreu em nosso lugar para que pudéssemos ser salvos. Deus disse, logo no principio, que «a 
alma que pecar, essa morrerá». Esta é uma lei que não pode ser de forma alguma revogada. O 
homem pecou; portanto, tinha que morrer. Mas, felizmente, pela graça de Deus, apareceu um 
homem, Jesus Cristo, que tinha o poder de dar a sua vida e tornar a tomá-la, e que tinha 
também grande amor aos homens. Este veio, tomou o nosso lugar, morreu por nós, ressuscitou, 
subiu ao céu e está i destra do Pai, e assim lançou as bases de salvação de todo aquele que nele 
crê. Este trabalho realizado por Jesus Cristo em prol dos pecadores é representado por diversas 
formas nas Escrituras.  
Notemos algumas delas:  
 
a) A idéia moral. Deste ponto de vista, as bases da salvação são consideradas como 
uma grande providência originada no amor de Deus e na manifestação deste amor aos homens. 
Segundo esta idéia, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é uma grande manifestação do 
amor de Deus aos homens; e tem referência especial ao amor de Deus, e não à sua justiça. A 
crucificação é um grande espetáculo, que não só revela o grande amor de Deus ao homem, mas 
também tem por fim despertar o amor do homem para com Deus. Segundo esta idéia, a morte 
de Jesus Cristo não se relaciona intimamente com a justiça de Deus, nem com a necessidade do 
homem. As passagens mais citadas em abono desta teoria são as seguintes: «Porque Deus amou 
o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna» (João 3:16). «Mas Deus recomenda o seu amor para conosco 
em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores» (Romanos 5:8).  
 
b) A idéia comercial. A concordância é também descrita como um resgate feito por 
Jesus para livrar da escravidão do pecado. É verdade que a Bíblia apresenta o trabalho feito por 
Jesus Cristo deste ponto de vista. Mas não devemos pensar que esta idéia abrange tudo quanto 
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Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É verdade que ele pagou um grande preço para nos 
remir; porém isto não foi simplesmente uma transação comercial. A morte de Jesus Cristo 
envolve muito mais do que isso. Citemos algumas passagens que abonam esta idéia. «Assim 
como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e a dar a sua vida em 
resgate por muitos» (Mateus 20:28). «O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por 
todos, para servir de testemunho a seu tempo» (I Timóteo 2:6). «E também houve entre o povo 
falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão 
encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si 
mesmos repentina perdição» (II Pedro 2:1) «Porque fostes comprados por preço; glorificai, 
pois, a Deus no vosso corpo, c no vosso espírito, os quais pertencem a Deus (I Coríntios 6:20).  
c) A idéia legal. A Bíblia descreve também a concordância do ponto de vista da lei. Neste 
sentido, a concordância é considerada obediência às exigências da lei. Como bem sabemos, o 
homem transgrediu a lei de Deus, não havendo quem a cumprisse. Por isso Jesus veio satisfazer 
às exigências da lei. «Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de 
mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a 
adoção de filhos» (Gálatas 4:4, 5). «Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: «Deixa por agora, 
porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou» (Mateus 3:15». «E, 
achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de 
cruz» (Filipenses 2:8).  
 
d) A idéia sacrificial.  
A concordância 6 descrita como o trabalho do mediador de reconciliar Deus com os homens 
por meio de um sacrifício. O Novo Testamento está cheio de passagens que representam a 
concordância como um grande sacrifício. «Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens 
futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta feitura, 
nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, uma vez entrou no santuário, 
havendo efetuado uma eterna redenção» (Hebreus 9:11, 12). «Porque, se nós, sendo inimigos, 
fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, 
seremos salvos pela sua vida» (Romanos 5:10). «E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue 
da sua cruz, por ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, 
como as que estão nos céus» (Colossenses 1:20).  Vale a pena citarmos aqui palavras de Isaias, 
muito preciosas neste assunto. «Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se 
desviava pelo seu caminho; porém o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de nós todos. 
Exigindo-se-lhe, ele foi oprimido, porém não abriu a sua boca: como um cordeiro, foi levado 
ao matadouro, e, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim não abriu a sua boca. 
Da ânsia e do juízo foi tirado; e quem contará o tempo da sua vida? porque foi coitado da terra 
dos viventes: pela transgressão do meu povo a praga estava sobre ele. E puseram a sua 
sepultura com os ímpios, e com o rico estava na sua morte; porquanto nunca fez injustiça, nem 
houve engano na sua boca. Porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando a 
sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua semente e prolongará os dias; e o bom 
prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e se fartará; com o 
seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará a muitos: porque as suas iniqüidades levará 
sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo; e 
levou sobre si o pecado de muitos, e intercede pelos transgressores» (Isaías 53:612). Todo este 
capítulo fala do sacrifício expiatório de Jesus, e convém ser lido com muita atenção: 
«Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si; 
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Porém, ele foi ferido pelas nossas 
transgressões, e moído pelas nossas iniqüidades: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e 
pelas suas pisaduras fomos sarados» (Isaías 53:4, 5).  Um exame destas passagens citadas 
mostrar-nos-á, claramente, que as Escrituras apresentam a obra de Cristo na redenção humana 
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destes quatro pontos de vista: moral, comercial, legal e sacrificial. Deve-se notar, porém, que a 
idéia sacrificial é a mais fundamental e abrange todas as outras. O sacrifício de Jesus Cristo na 
cruz do Calvário não só lançou as bases da nossa salvação, mas também satisfaz às exigências 
da lei de Deus. Foi um grande preço pago por Jesus e também a maior expressão do amor de 
Deus. Temos, pois, na idéia sacrificial o resumo, a essência de todas as outras idéias que giram 
em torno da doutrina da concordância.  Os escritores inspirados acharam tão rica a obra 
redentora de Jesus Cristo que a apresentaram destes diversos pontos de vista que acabamos de 
mencionar, a fim de que evitemos o erro de construir a nossa doutrina de concordância num 
deles somente. A doutrina verdadeira da concordância deve incluir todas essas idéias, porque, 
como já observamos, o que Cristo fez revelou o amor de Deus, serviu de resgate e satisfez a 
todas as exigências da lei. Muitos dos erros que surgem em torno desta doutrina são oriundos 
de idéias parciais e unilaterais, o que devemos evitar. A Bíblia inclui todas as significações 
debaixo da grande idéia de sacrifício que achamos tão magistralmente exposta no capitulo 53 
do livro de Isaias.  Vejamos, pois, o que dizem as Escrituras sobre esta grande doutrina da 
concordância. Deparam-se-nos duas perguntas, a que procuremos responder. A primeira é: 
Qual o fim da morte de Jesus em relação a Deus? A segunda: Qual o fim da morte de Jesus em 
relação ao homem?  A primeira destas perguntas envolve o problema da relação da 
concordância com a santidade de Deus; e a segunda, o problema da relação da concordância 
com o pecado da humanidade. Havia, realmente, desde a queda, dois grandes problemas, de 
difícil solução: o primeiro se achava em Deus: o segundo, no homem. Há pessoas que ensinam 
que não existia nenhum problema em Deus, mas somente no homem. Não é verdadeiro este 
ensino, porquanto as Escrituras dizem o contrário. Jesus Cristo tinha de fazer a reconciliação do 
homem com Deus e também de Deus com o homem.  
 
5.2.2. A Doutrina da Concordância  
a) A concordância em relação a Deus. Como já tivemos ocasião de observar, havia em Deus um 
problema a ser resolvido antes que o homem pudesse reconciliar-se com ele. Havia um amor a 
revelar-se e uma justiça a ser vindicada. A Parábola do Filho Pródigo, segundo o pensar de 
muitos, não representa bem o problema de reconciliação relativamente a Deus, porque ela nos 
mostra Deus pronto e desejoso de receber o filho pródigo, tal qual estava. Parece que não havia 
em Deus nenhum obstáculo em receber o homem em intima comunhão. Há, porém, muitos 
passos bíblicos que revelam que Deus não podia perdoar ao homem sem que fossem satisfeitas, 
primeiramente, as exigências da sua própria natureza, da sua dignidade. Deus teria sido menos 
Deus se não tivesse exigido do homem, da raça humana, uma satisfação da ofensa cometida 
contra a sua pessoa. Até mesmo um homem, quando ofendido na sua dignidade, não se 
reconcilia com o seu ofensor sem exigir deste amplas satisfações. E quanto mais reto e digno é 
o homem, mais certo é que ele as exigirá. Assim é também em relação a Deus.  O fim do 
perdão é comunhão. E como poderia Deus ter comunhão com o homem sem que exigisse 
primeiro uma satisfação? Se Deus deixasse passar a falta pelo homem cometida sem exigir-lhe 
uma satisfação, teria, de certo modo, pactuado com ele. O grande problema de reconciliação 
não é de Deus baixar-se ao nível do homem, mas, sim, de elevar o homem ao nível de Deus. 
Havia, pois, grande necessidade de reivindicação. Deus não sacrifica a sua própria dignidade 
para ter comunhão com o homem impenitente.  Jesus, por ser Deus, achava-se em condições de 
satisfazer às exigências da natureza de Deus. A ofensa feita pelo homem, por meio dos seus 
pecados, era tão grande que não havia possibilidade de o homem reparar a falta cometida^ Tão 
grande que já não havia possibilidade de a raça, por si mesma, operar a sua reconciliação com 
Deus. Era necessário, portanto, que o Filho do homem fosse levantado na cruz para que 
reconciliasse Deus com o homem. Ele resolveu este problema que se achava em Deus e abriu o 
caminho para o filho pródigo voltar ao lar paterno. A Parábola do Filho Pródigo nos faz ver 
esta obra realizada por Jesus Cristo em relação a Deus.  b) A concordância em relação à 
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humanidade. 0 grande fim de Jesus em relação à humanidade toda era trazê-la ao 
arrependimento e a uma nova comunhão com Deus o Pai. Já vimos que Jesus satisfez 
plenamente ás exigências da natureza de Deus. E agora, por causa da sua humanidade, ele fez o 
que o homem não podia fazer. Pela sua morte deu ao homem não só a esperança, como também 
a certeza de uma comunhão íntima com Deus. Desde que o homem aceite o que Cristo fez em 
seu favor. Deus está pronto a perdoar-lhe e a recebê-lo de novo em intima comunhão. O 
homem, porém, precisa chegar-se a Deus por meio de Jesus Cristo. Cristo é o Caminho e 
ninguém chegará ao Pai senão por ele. «Eu sou o Caminho, e a Verdade e a Vida. Ninguém 
vem ao Pai, senão por mim» (João 14:6). À raça já não restava esperança alguma de 
reconciliação com Deus; porém, o que ela não podia fazer de modo nenhum, Cristo fez, de 
sorte que, aceitando o que Cristo fez por ela, pode achar paz com Deus. c) A Extensão da 
concordância. A Bíblia ensina que a concordância foi feita para todo homem. A salvação que 
há em Jesus Cristo í: suficiente para toda a humanidade. «Ele é a propiciação pelos nossos 
pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de | Indo o mundo» (I João 2:2). «0 
qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo» (Tim. 
2:6).  
 

Destas passagens claramente se depreende que a salvação é para todos. Convém notar, 
porém, que a sua aplicação é diferente, porque é limitada aos que crêem. Isto é, a salvação, 
quanto à sua base, é universal, mas, quanto à sua aplicação, limita-se exclusivamente aos que 
crêem. «Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus 
amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que 
condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é 
condenado; masquem não crê já está condenado; porquanto não crê no nome do I unigênito 
Filho de Deus» (João 3:15-18). «Isto é, a justiça de Deus L pela fé em Jesus Cristo para todos e 
sobre todos os que crêem; porque não há diferença» (Romanos 3:22).  

5.2.3. A obra intercessora de Jesus Cristo. O oficio sacerdotal de Cristo não findou com o 
trabalho de concordância, porque ele continua a ser sacerdote. Ele continua a trabalhar, a 
interceder em favor da humanidade. Ensinam-nos as Escrituras que ele voltou aos céus, que 
está agora à destra do Pai, e lá continua o seu trabalho intercessório. Lá no céu ele continua 
ainda como sumo I sacerdote. «E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande 
número, porquanto pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece 
eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente aos que 
por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal 
sumo sacerdote, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os 
céus» (Hebreus 7:23-26).   

 
a) A natureza do trabalho intercessório de Jesus Cristo.  
Este trabalho é uma atividade especial e continua de Jesus Cristo, pela qual ele garante ao 
crente as bênçãos não só espirituais, mas também temporais. Esta intercessão de Cristo baseia-
se no seu sacrifício aqui na terra. «Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo pura que não 
pequeis, e, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a 
propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o 
mundo» (I João 2:1,2). Estas palavras do apóstolo João ensinam que Cristo continua a 
interceder por nós junto do Pai, como os antigos sacerdotes intercediam pelo povo; mas, aqui, 
decerto, com muito mais eficácia, porque Cristo é sacerdote perfeito.  
b) Os fins do trabalho intercessório de Jesus Cristo. Podemos descobrir, pelo menos, dois fins 

na obra intercessória de Jesus Cristo.  
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(a) Uma intercessão a favor de todos os homens em geral. «Pelo que lhe darei a parte de 
muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo; porque derramou a sua alma na morte, e foi 
contado com os transgressores; e levou sobre si o pecado de muitos, e intercede pelos 
transgressores» (Isaias 53:12). «E Jesus dizia: «Pai, perdoa - -lhes, porque não sabem o que 
fazem. E, repartindo os seus vestidos, lançaram sortes» (Lucas 23:34).  
(b)Uma intercessão especial a favor dos crentes. Dentre as muitas passagens que ensinam esta 
idéia citamos apenas as três seguintes: «E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, ' 
para que fique convosco para sempre» (João 14:16). «Eu rogo por eles: não rogo pelo mundo, 
mas por aqueles que me deste, porque são teus» (João 17:9). «Pelo que convinha que em tudo 
fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas que são 
para com Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, 
padeceu, pode socorrer aos que são tentados» (Hebreus 2:17, 18).  
  
5.3. Cristo como Rei  
Vimos páginas atrás, que Jesus, além de profeta e sacerdote, era também rei. Em virtude deste 
oficio. Cristo há de reinar sobre todas as coisas, assim no céu como na terra. Consideremos os 
seguintes passos bíblicos que se referem ao reino universal de Jesus Cristo: «Eu, porém, ungi o 
meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto: O Senhor me disse: Tu és meu 
Filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua 
possessão» (Salmos 2:6-8). «E quando o Filho do homem vier em sua glória e todos os santos 
anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante 
dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas (Mateus 25:31, 32). 
«E, chegando-se Jesus, . falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra» 
(Mateus 28:18). Também Jesus reinará na sua igreja militante, isto é, na sua Igreja, que aqui na 
terra milita contra o mal. Quando Jesus nasceu, do céu desceram os anjos, cantando, e 
anunciaram aos pastores: «que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador que c Cristo o 
Senhor» (Lucas 2:11). «Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo; se o meu reino fosse 
deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus: porém 
agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: TU 
DIZES QUE EU SOU. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo para dar testemunho na 
verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz» (João 18:37,38). «E sujeitou todas 
as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu por cabeça da igreja» (Efésios 1:22).  
Finalmente Jesus reinará na sua igreja triunfante. «E nos fez reis sacerdotes para Deus e seu 
Pai: a ele glória e poder para todo o sempre. Amém» (Apocalipse 1:6). «Que também, como 
uma verdadeira figura, agora nos salva, o batismo, não do despojamen- to da imundícia do 
corpo, mas o da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus 
Cristo; o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu; havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e 
as autoridades, e as potências» (I Pedro 3:21, 22)  
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5.TEOLOGIA SOTERIOLOGICA 
  

 

Soteriologia é a união entre dois termos gregos "Soteria" que significa Salvação e "Logia" que 
significa Estudo. Portanto Soteriologia é o Estudo da Salvação.  É fundamental que tenhamos 
convicção da nossa salvação. A Bíblia garante que podemos ter convicção da vida eterna. Sem 
esta convicção é impossível viver a vida cristã. Ao fazer o estudo, examine como está a sua 
convicção `a luz da Palavra de Deus. 
 
A CONDIÇÃO DO HOMEM 
Não se pode compreender a Doutrina da Salvação sem saber-se qual a condição do homem que 
dela necessita. Vejamos algumas situações do homem sem salvação: Escravo do Pecado João 8 
: 34 Disse Jesus : Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é 
escravo do pecado. O termo " escravo " significa estar cativo debaixo de poder absoluto, por 
compra, herança ou por guerra. O termo " pecado" significa transgressão da lei divina. 
Romanos 6 : 18 Fostes libertos do pecado, e vos tornastes escravos da justiça. 
 
As Escrituras nos mostra que o pecado pode ser dividido em duas classes, a saber: 
Pecado por Comissão É um ato que não atende uma condição imposta, em outras palavras, é 
fazer o que Deus proíbe. 
 
Pecado por Omissão Ato ou efeito de omitir, deixar de fazer, ou seja, é deixar de fazer o que 
Deus manda. 
Morto Espiritual- Rom. 5 : 12 Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e 
pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos 
pecaram. A morte espiritual é um tanto análoga a morte física. A morte física é a separação 
entre o corpo e o espírito, quando o espírito abandona o corpo, o corpo morre. Da mesma 
forma, quando o espírito se separa de Deus, o espírito morre; da mesma maneira que o corpo 
sem o espírito está morto, o espírito sem Deus também está morto. Separado de Deus, o homem 
está morto espiritualmente e impossibilitado, de tomar a iniciativa da salvação. 
 
Separado de Deus  
Esta é outra condição do homem sem salvação. A conseqüência da queda de Adão, foi a 
exclusão da presença de Deus. Isto é, Deus já não andava com Adão no Éden. Gen. 3 : 8 E 
ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia : e escondeu-se 
Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim.Isaías 59 : 2 Mas 
as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. 
 
A VERDADEIRA IDÉIA DA SALVAÇÃO 
 
Há diversas idéias a respeito da salvação. Vamos mencionar algumas das mais importantes e 
apontar a que está mais de acordo com a idéia apresentada por Jesus Cristo. 
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A Salvação e o Passado  
Atos 17 : 30 Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que 
todos os homens em todos os lugares se arrependam. Suponhamos que uma pessoa que não 
saiba nadar esteja prestes a afogar-se; mas, felizmente alguém o salva.A salvação nada tem 
haver com o passado da pessoa salva. 
 
 
 
A Salvação e o Futuro  
Imaginemos agora, um condenado a morte, porém perdoado por alguém cheio de bondade e 
amor. Este perdão garante ao condenado o livramento do castigo merecido. Esta salvação visou 
o livramento do castigo futuro.         
 
A Salvação de Jesus  
Lc. 9 : 24 Porque qualquer que quiser salvar asua vida, perdê-la-á; porém qualquer que, por 
amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Suponhamosque temos um único grão de arroz no 
mundo em nossas mãos. Para salvar esta semente o que temos que fazer? A melhor maneira de 
salvá-lo é plantando-o, pois se colhera centenas deles.  A verdadeira idéia da salvação é, aquela 
que contempla mais aquilo para o que somos salvos do que aquilo de que fomos salvos. A 
salvação ensinada por Jesus acentua mais o céu com toda a sua glória do que o inferno com 
todo o seu horror. Não somos salvos para escaparmos da morte, mas para gozarmos a vida 
eterna. I Jo. 3 : 2 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que 
havemos de ser. 
 
 
OS 2 PASSOS PARA A SALVAÇÃO 
Mat. 4 : 17 Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei - vos, porque é 
chegado o reino dos céus. 
Mat. 18 : 3 E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes 
como crianças de modo algum entrareis no reino dos céus. Cristo chegara ao mundo, vindo do 
seio do Pai. Podia descrever as glórias do céu para comover os homens. Mas a sua mensagem 
era a mesma : Arrependimento e Conversão. 
 
Arrependimento O verdadeiro arrependimento envolve a pessoa toda, todo o seu ser, toda a sua 
personalidade. Arrependimento não é apenas mudança de pensamento. João 3 :3 ...Em verdade 
te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer do novo 
significa "um novo ser uma nova pessoa ou seja uma nova personalidade". Estudaremos 
o arrependimento em cada um dos poderes da personalidade : Intelecto, Sensibilidade, Volição. 
 
Intelecto Intelectualmente falando, o arrependimento é uma mudança na maneira de 
pensarmos: Em Deus, Em nosso pecado, Nossa relação com o próximo. Antes do 
arrependimento, o seu pensamento estava voltado para as coisas materiais, agora consiste em 
coisas espirituais e eternas. 
 
Sensibilidade O prazer e a alegria deixa de fixar-se nas coisas terrenas deste mundo para fixar-
se nas coisa espirituais. No arrependimento o homem pensa e sente mais em relação a Deus do 
que em relação ao pecado. No Salmo 51 Davi, chora por seus pecados, mas lamenta muito mais 
a sua infidelidade diante de Deus. "Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua 
benignidade; apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. 
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Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que mau à tua vista, para que sejas justificado 
quando falares e puro quando julgares ". 
 
Volição Antes do arrependimento o homem quer fazer a sua própria vontade, quer dirigir-se a 
si mesmo, quer andar no seu próprio caminho. Através do arrependimento o homem passa a 
querer fazer a vontade de Deus e quer ser dirigido por ele, porque está convencido de que a 
direção de Deus lhe são as melhores. Esta mudança na vontade do homem é, de fato, o 
elemento mais importante no arrependimento. 
 
Conversão: Conversão é uma palavra usada para exprimir o ato do pecador, abandonando o 
pecado, para seguir a Jesus. A conversão pode e deve repetir-se todas as vezes em que o 
homem pecar e afastar-se de Deus, porque ela consiste no ato de abandonar o pecado e 
aproximar-se de Deus. Emprega-se, geralmente, a palavra conversão para significar aquela 
primeira experiência do homem, abandonando o pecado paras seguir a Cristo. 
 
 
OS 3 ELEMENTOS BÁSICOS PARA A SALVAÇÃO 
Rom. 3 : 24 - 25 E são justificados gratuitamente pela sua Graça, pela redenção que há em 
Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela Fé no seu Sangue, para demonstrar a sua 
justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Os elementos 
básicos estabelecidos para salvação conf. escrito pelo Apóstolo Paulo aos Romanos são 
 
1o. A Graça Tito 2 : 11 Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os 
homens. Graça significa, primeiramente, favor, ou a disposição bondosa da parte de Deus. ( 
Favor não merecido). A graça de Deus aos pecadores revela-se no fato de que ele mesmo pela 
expiação de Cristo, pagou toda a pena do pecado. Por conseguinte, ele pode justamente perdoar 
o pecado sem levar em conta os merecimentos ou não merecimentos. A graça manifesta-se 
independente das obras dos homens. A graça é conhecida como Fonte da Salvação. 
 
2o. O Sangue I Jo. 1 : 7 O sangue de Jesus Cristo , seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em 
virtude do sacrifício de Cristo no calvário, o crente é separado para Deus, seus pecados 
perdoados e sua alma purificada. Sangue é conhecido como a Base da Salvação. 
 
3o. A Fé Ef. 2 : 8 - 9 Pois é pela graça que sois salvos, por meio da Fé; e isto não vem de vós, é 
dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela fé reconhece o homem a 
necessidade de salvação, e pela mesma fé é ele levado a crer em Cristo Jesus. Heb.11 : 6 Ora, 
sem Fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus 
creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. A Fé conduz-nos ao Salvador, a Fé 
coloca a verdade na mente e Cristo no coração. A Fé é a ponte que dá passagem ao mundo 
espiritual, por isso concluímos que a Fé é o Meio para a Salvação. 

 
 
A NATUREZA DA SALVAÇÃO 
 
Vejamos os 3 aspectos da Salvação 
 
1o. Justificação Justificar é um termo judicial que significa absolver, declarar justo. O réu, ao 
invés de receber sentença condenatória, ele recebe a sentença de absolvição. Esta absolvição é 
dom gratuito de Deus, colocado a nossa disposição pela fé. Essa doutrina assim se define : 
"Justificação" é um ato da livre graça de Deus pelo qual ele perdoa todos os nossos e nos aceita 
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como justos aos seus olhos somente por nos ser imputada a justiça de Cristo, que se recebe pela 
Fé. Justificação é mais que perdão dos pecados, é a remoção da condenação. Deus apaga os 
pecados, e, em seguida, nos trata como se nunca tivéssemos cometido um só pecado. Portanto 
Justificação é o Ato de Deus tornar justo o pecador. Romanos 3 : 24,30 Sendo justificados 
gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus... Concluímos, pois, que o 
homem é justificado pela fé sem as obras da lei. A justificação, é realizada no homem quando 
este passa a crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador, logo que ele crê em Jesus, Deus o 
declara livre da condenação. 
 
Cristo Nossa Imputação Rom. 4 : 6 ...Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça 
sem as obras,... Imputar é atribuir a alguém a responsabilidade pelos atos de outro. Isto é Jesus 
Cristo assumiu nossos pecados, Deus permitiu que Jesus pagasse nosso débito. 

 
Cristo Nossa Substituição Gal. 3 : 13 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele 
próprio maldição em nosso lugar,... Como nosso substituto, Cristo Jesus ganhou esta justiça 
para nós, morrendo em nosso lugar, a fim de nos salvar e garantir o perdão dos nossos pecados. 
Somos agora aceitos por Deus, porque nos foi creditada a perfeita Justiça de Cristo. 

 
Justiça de Cristo I Cor. 1 : 30 Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por 
Deus sabedoria, Justiça, e santificação, e redenção. Esta justiça foi adquirida pela morte 
expiatória de Cristo. Sua morte foi ato perfeito de justiça, porque satisfez a lei de Deus. Foi 
também um ato perfeito de obediência. Tudo isto foi feito por nós e posto a nosso crédito. 

 
2o. Regeneração Regenerar significa : Restaurar o que esta destruído. Quando se trata do ser 
humano, Regeneração é uma mudança radical, operada pelo Espírito Santo na alma do homem. 
Esta Regeneração, atinge, portanto todas as faculdades do homem ou seja : Intelecto, Volição e 
a Sensibilidade. O homem regenerado não faz tanta questão de satisfazer à sua própria vontade 
como de satisfazer à de Deus. Na Regeneração, ele passa a pensar de modo diferente, sentir de 
modo diferente e querer de modo diferente : tudo se transforma. II Cor. 5 : 17 Portanto, se 
alguém está em Cristo, Nova Criatura é; as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. 
A bíblia descreve a regeneração como: 
 
Nascimento João 3 : 3 Jesus respondeu, e disse : Na verdade, na verdade te digo que aquele 
que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Uma pessoa, para pertencer a aliança 
feita a Israel e gozar de todos os seus direitos, precisava somente nascer de pais judaicos. Para 
pertencer ao reino do Messias, contudo, uma pessoa precisa nascer de novo. Ezeq. 36 : 26 Dar-
vos-ei um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo; tirarei de vós o coração de 
pedra, e vos darei um coração de carne. 
 
Vivificação A essência da regeneração é um nova vida concedida por Deus, mediante Jesus 
Cristo e pela operação do Espírito Santo. Jo. 10 : 10 ... Eu vim para que tenham vida, e a 
tenham com abundância. Viver É estar com vida. Vivificar É dar vida. Vivificação: É o Ato, a 
Ação ou o efeito de viver. É usufruir da vida espiritual que Deus concedeu. 
 
Purificação Ato ou efeito de purificar. Tito 3 : 5 Não por obras de justiça que houvéssemos 
feitos, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e 
renovação pelo Espírito Santo. A alma foi lavada completamente das imundícias da vida de 
outrora. 
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3o. Santificação Santificar é tornar sagrado, separar, consagrar, fazer santo. A Palavra santo 
tem muitos significados: 

 
Separação Representa o que está separado de tudo quanto seja terreno e humano. I Ped. 3 : 

11 Aparte-se do mal, e faça o bem; busque a paz, e siga-a. 
 
Dedicação Representa o que está dedicado a Deus, no sentido ser sua propriedade. Rm 12 : 
1 Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como 
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 
 
Purificação Algo que separado e dedicado tem de ser purificado, para melhor ser apresentado. 
(imaculado) II Cor. 7 : 1 Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de 
toda a impureza tanto da carne, como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor 
de Deus. 

 
Consagração No sentido de viver uma vida santa e justa. Lev. 11 : 44 Eu sou o Senhor vosso 
Deus; consagrai-vos, e sede santos, porque eu sou santo. 

 
Muito acentuada se acha no Velho Testamento a idéia de que a santificação consta de uma 
relação especial com Deus. As coisas consagradas ao Senhor eram consideradas santas: Arca 
do Concerto, O Templo, O Tabernáculo, O Altar, Os Vasos, Os Sacerdotes. No Novo 
Testamento, a idéia é a de que a santificação consiste no processo do homem ser perfeito como 
Ele é perfeito. Jesus ensinou que o homem deve procurar aperfeiçoar-se cada vez mais. "Bem-
aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus". Diante do exposto, podemos 
estabelecer o seguinte: 
 
Santificação é um processo O crente precisa esforçar-se para progredir em santificação. II 
Cor.7 : 1 Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza 
tanto da carne, como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. O 
processo de santificação pode ser comparado ao crescimento de uma pessoa, porém 
condicionado à sua vontade. 
 
Os meios divinos de santificação 
O Sangue de Cristo I Jo.1: 7 O sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o 
pecado. 
O Espírito Santo Fil. 1 : 6 Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou boa 
obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. 
A Palavra de Deus Jo. 17 : 17 Santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade. 
 
VEJAMOS A SEGUIR O QUE O ESPÍRITO SANTO SANTIFICA NO CRENTE 
 
I Tes. 5 : 23 O mesmo Deus de Paz vos santifique completamente. E todo o vosso espírito, alma 
e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus 
Cristo. 
 
O Corpo Rom. 12 : 1 ... que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 
 
A Alma I Ped. 1 : 22 Tendo purificado as vossas almas 
Espírito Sal. 78 : 8 ... Geração de coração instável, e cujo espírito não foi fiel a Deus. 
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Glorificação Glorificar significa honrar, dar glória. Deus em seu plano de salvação, manifestou 
a sua glória através de Cristo Jesus, o pecador pode experimentar esta manifestação pelo 
Espírito Santo. O ato final do processo da salvação será a glorificação do crente por Deus. 
 
A Glória de Deus em Nós Em todo o tempo a glória de Deus demonstra poder, autoridade, 
virtude e acima de tudo consagração. 
 
É manifestada através da fé.  Foi nos dada através de Jesus e serve para manter a unidade da 
Igreja. Jô. 17 : 24 Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me 
deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da 
criação do mundo. 
 
A Glorificação do Corpo Rom. 8 : 30 E aos que predestinou, a estes também chamou, e, aos 
que chamou, a estes também justificou; e, ao que justificou, a estes também glorificou. 
 
A Glorificação do corpo se dará por ocasião do arrebatamento, nosso corpo será transformado 
em um corpo glorioso. Neste ato, se dará a glorificação, quando estaremos em corpo 
incorruptível, e assim, estaremos para sempre com o Senhor. Conhecemos que a glória da 
roseira é a rosa e que a de qualquer árvore são os frutos; mas a glória do crente o que será? 
 
I Cor. 13 : 12 Agora vemos em espelho, de maneira obscura; então veremos face a face. Agora 
conheço em parte; então conhecerei como também sou conhecido. 
 
Rom.8 : 18 Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são 
para comparar coma glória que em nós há de ser revelada. 
 
A Glorificação é o objetivo de nosso serviço realizado 
I Cor. 15 : 58 Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na 
obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. 
O trabalho do cristão deve ser realizado da melhor forma possível. 
Com Amor, dedicação, voluntário, humilde, alegria, sacrificial, sabedoria etç... 
 
 
A SEGURANÇA DA SALVAÇÃO 
É possível alguém que aceitou à Cristo como salvador cair da graça? Os que seguem a doutrina 
de Calvino diz que não e os que seguem a de Armínio diz que sim. 
Estudemos então as duas doutrinas: 
 
O Calvinismo A salvação é inteiramente de Deus; o homem absolutamente nada tem a ver com 
a sua salvação. Romanos 8 : 35 Quem nos separará do amor de Cristo ? Será tribulação, ou 
angustia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Isto porque a sua vontade 
se corrompeu com o pecado. Desta forma o homem não pode se arrepender sem a ajuda de 
Deus. Efésios 1 : 4 - 5 Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para 
sermos santos e irrepreensíveis perante ele; e em amor. Nos predestinou para ele, para adoção 
de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A doutrina 
calvinista ensina que Deus predestinou alguns para serem salvos e outros para serem perdidos. 
A predestinação é o eterno decreto de Deus, pelo qual ele decidiu o que será de cada um. 
 



65 
 

65 
 

O Arminianismo A vontade de Deus é que todos os homens sejam Salvos, porque Cristo 
morreu por todos. I Tim. 2 : 4 O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao 
pleno conhecimento da verdade. As Escrituras ensinam uma predestinação, mas não individual. 
Ele predestina a todos os que querem ser salvos. Tito 2 : 11 Portanto a graça de Deus se 
manifestou salvadora a todos os homens. O homem pode escolher aceitar a graça de Deus, ou 
pode resistir-lhe e rejeitá-la. Seu direito de livre arbítrio sempre permanece.       
 
 
 
 

8.Teologia Pneumatológica 
 
 
O estudo da doutrina da Espírito Santo segue, em ordem natural, o da doutrina de Jesus e o da 
salvação, porque é o Espírito Santo que tem de aplicar a obra feita por Jesus aos corações dos 
homens. Infelizmente, o estudo desta doutrina é um dos mais negligenciados, não obstante ser 
ela uma das mais importantes em toda a Teologia. Há grande necessidade de o crente estudar 
bem o que ensina a Bíblia sobre o Espírito Santo e o seu trabalho. Há, talvez, mais ignorância 
sobre o Espírito Santo e o seu trabalho do que sobre qualquer outra fase importante da 
Teologia. Certamente nenhum crente quer roubar a glória a esta Pessoa da Trindade, e ninguém 
há que possa ignorar o seu grande trabalho. Pelo que se torna muito necessário que 
examinemos as Escrituras para vermos o que nela encontramos sobre a Pessoa do Espírito 
Santo e sobre o seu trabalho.  Esta doutrina também é de máxima importância do ponto de vista 
prático, porque, se pensarmos do Espírito Santo como mera influência ou poder qualquer, o 
nosso desejo será, então, saber como podemos nos apossar dessa influência ou poder. Ainda 
mais, se considerarmos o Espírito Santo como um ser impessoal, havemos de considerar o 
trabalho de converter o mundo como um trabalho nosso. E, assim sendo, a questão será, como é 
que podemos lançar mão deste poder a fim de fazer melhor o nosso trabalho?  
 
1. A PERSONALIDADE DO ESPIRITO SANTO  
Devemos, porém, pensar no Espírito Santo como no-lo apresenta a Bíblia, isto é, como uma 
Pessoa. E então a nossa preocupação não será mais como podemos nos apossar do Espírito para 
realizarmos o nosso trabalho, senão como nos entregarmos a ele para que realize, por nosso 
meio, a sua obra no mundo. Há grande diferença entre a idéia de fazermos muita coisa por meio 
do Espírito Santo e a idéia de o Espírito Santo operar maravilhas por nosso meio. A primeira 
idéia é pagã, exalta o homem acima do Espírito Santo. Quem lê a história sabe que os pagãos 
queriam que os seus deuses os auxiliassem em todo empreendimento. Abraão Lincoln disse que 
fazia mais empenho em estar ao lado de Deus do que em estar Deus ao seu lado. O homem é 
quem auxilia a Deus, e. não Deus ao homem. A idéia de que o Espírito Santo é o dirigente e 
que o homem deve cooperar com ele é uma idéia cristã, porque exalta o Espírito Santo acima 
do homem e leva este a descobrir-se e a santificar-se na presença dele. Infelizmente, há muitas 
pessoas que têm a mesma atitude para com o Espírito Santo que Pedro mostrou uma vez para 
com Jesus. «Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a 
Jerusalém, e padecer muito dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser 
morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, 
dizendo: Senhor, tem compaixão de ti; de modo nenhum te aconteça isso. Ele, porém, voltando-
se, disse a Pedro: Arreda-te de diante de mim, Satanás, que me serves de escândalo; porque não 
compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens» (Mateus 16:21-23). 
Infelizmente, há servos que querem ensinar os seus mestres. Pedro achou que Jesus estava 
errado.  A questão, para nós, não é, portanto, saber como podemos possuir mais do Espírito 
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Santo para fazermos o nosso trabalho, mas, ao contrário, é saber como é que o Espírito Santo 
pode possuir mais de nós para realizar a sua obra na transformação do mundo.  
Toda a honra e glória da salvação deste mundo não pertence a nós, mas a Deus Pai, a Deus 
Filho e a Deus .  Espírito Santo. Enfatizemos bem, então, qual deve ser a verdadeira atitude do 
crente para com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dirigente, o crente coopera com ele; o 
Espírito Santo é o mestre e o crente é o discípulo. E a questão, repetimos, não é tanto de o 
crente possuir o Espírito Santo, como de o Espírito Santo possuir inteiramente o crente.  
Notemos agora o que diz a Bíblia sobre a personalidade do Espírito Santo. A Bíblia oferece-nos 
quatro provas de que o Espírito Santo é uma Pessoa.  
 
1.1. A primeira prova da personalidade do Espírito Santo.  
Todos os atributos de uma pessoa são, pela Bíblia, atribuídos ao Espírito Santo. Quais são então 
estes atributos de uma pessoa? São cinco: Pensar, Sentir, Querer, Consciência Própria e 
Direção Própria. Portanto, qualquer ser que pensa, que ama, que quer, que tem direção própria 
e consciência própria é uma pessoa. Quando a Bíblia afirma que o Espírito Santo é uma pessoa, 
não diz que ele tem olhos, nariz, etc., porque estas coisas são partes do corpo, e não elementos 
componentes de uma pessoa. Quando a Bíblia afirma que o Espírito Santo é uma pessoa, afirma 
que ele pensa, ama, quer, que tem o poder de direção própria e consciência própria. E, convém 
notar bem, quando a Bíblia afirma que o Espírito Santo é uma Pessoa, afirma, ipso facto, que 
ele não é mera influência, mero poder, como o vento, O vento não tem os característicos de 
uma pessoa. Não pensa, não sente, não quer. O Espírito Santo, porém, é uma pessoa, como o 
Pai, como Jesus Cristo e como qualquer outra pessoa. Ele tem todos os elementos que 
constituem uma personalidade. Examinemos, pois, as escrituras que indicam que o Espírito 
Santo possui os elementos de uma pessoa.  Ao Espírito é atribuído o poder de saber até as 
coisas mais profundas de Deus: «Porém Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque o 
Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por que, qual dos homens 
sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém 
sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus» (1 Coríntios 2:10, 11). Estas palavras devem 
confortar-nos muito, porque revelam que temos um Ensinador de tão grande saber. O Espírito 
Santo está nas condições de revelar-nos as coisas cuja revelação há sido impossível antes da 
sua vinda. Como sabemos, Jesus revelou o Pai; e, agora, o Espírito Santo está pronto a nos 
revelar e explicar tudo quanto Jesus veio fazer e ensinar. «Mas aquele Consolador, o Espírito 
Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de 
tudo quanto vos tenho dito» (João 14:26). O primeiro atributo pessoal, então, que a Bíblia 
menciona em relação ao Espírito Santo é o atributo do saber.  O Espírito Santo possui também 
o poder de querer, segundo lemos em 1 Coríntios 12:11: «Mas um só e o mesmo Espírito obra 
todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.» O Espírito Santo não 
pode ser mera influência de que usemos ao nosso bel-prazer; porém, é uma Pessoa que se serve 
de nós segundo a sua própria vontade. Este pensamento é fundamental em qualquer verdadeira 
compreensão da doutrina do Espírito Santo. Há muitas falhas em nossa vida cristã que se 
originam de uma falsa noção do Espírito Santo e de uma falsa atitude nossa para com ele. Em 
vez de querermos que o Espírito Santo esteja às nossas ordens, devemos, antes, nos colocar à 
sua disposição, porque ele é uma Pessoa. Ele é a Terceira Pessoa da Trindade de Deus, que 
está, neste mundo, pronto para cooperar com o crente em tudo quanto se relaciona com o reino 
de Deus. Devemos render graças ao Senhor, porque há uma Pessoa sábia e santa, que está não 
só pronta, mas também desejosa de nos revelar as coisas mais profundas do tesouro da 
sabedoria divina. Acabemos, pois, com a idéia, tão comum e errônea, de que o Espírito Santo é 
uma influência que o crente pode reter em seu poder. A Bíblia ensina que ele é uma pessoa 
porque pensa, porque sente, porque quer; e a nossa atitude para com ele deve ser a de um 
discípulo para com o seu mestre. Jesus pode servir de modelo neste sentido, porque ele viveu 
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aqui na terra sempre debaixo da direção do Espírito Santo. Nasceu assim e assim morreu. Em 
Romanos 8:27 aprendemos alguma coisa sobre a personalidade do Espírito Santo. Aprendemos 
neste verso a sua intenção. «E aquele que examina os corações sabe qual seja a intenção do 
Espírito; porquanto ele, segundo Deus, intercede pelos santos.» Este termo «intenção» é grande 
e abrange mais do que a faculdade de pensar. A intenção revela o propósito da pessoa. E bem 
sabemos que um propósito é o resultado do raciocínio. O Espírito Santo não somente sabe, mas 
tem também vontade e intenção em relação aos crentes.  Em Romanos 15:30 encontramos mais 
um atributo pessoal do Espírito Santo, que é o amor. «E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor 
Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo em orações por mim a Deus.» O 
Espírito Santo é uma pessoa que nos ama. Fazemos muito no amor de Deus, no amor de Jesus 
Cristo e bem pouco meditamos no amor do Espírito Santo para conosco. Mas não deve ser 
assim, porque o Espírito Santo não só está conosco sempre, mas também nos ama sempre. Se 
não fosse o grande amor de Deus, Jesus não teria vindo a este mundo. E, se não fosse o grande 
amor do Espírito Santo, ele não nos buscaria para convencer-nos do pecado, da justiça e do 
juízo.  Vemos, graças a Deus, que o Espírito Santo é uma Pessoa mie nos ama tanto como o Pai 
e o Filho. Sem fazer comparação entre as Pessoas da Trindade, dizemos aqui que talvez a 
Pessoa mais paciente para com os crentes e descrentes é o Espírito Santo. A Bíblia fala da ira 
de Deus, fala de Jesus, algumas vezes, indignado, mas nunca fala da ira ou da indignação do 
Espírito Santo. Quantas vezes tanto o crente como o descrente rejeita tudo quanto o Espírito 
Santo quer fazer para o seu próprio bem, e, contudo, ao que é sinceramente crente, ainda que 
muito fraco, ele nunca abandona!  «E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais 
selados para o dia da redenção» (Efésios 4:30). A tristeza segundo esta passagem é outro 
elemento pessoal do Espírito Santo. Daqui depreendemos claramente que o Espírito Santo não 
é um poder qualquer que Deus manda sobre nós. Porém vemos que ele é uma pessoa que 
podemos entristecer com o nosso procedimento. E, quantas vezes não entristecemos esse 
visitante celestial! Certamente todos os dias da nossa vida damos motivos para o 
entristecimento do Espírito de Deus. A Bíblia ensina, como veremos mais adiante, que ele 
habita em nós. E quantas coisas tristes ele encontra em nossa vida! As vezes os pais se 
entristecem quando os filhos procedem mal na presença de pessoas que os visitam. E, se assim 
acontece com os pais, que são imperfeitos, quanto mais não será com o Espírito Santo, vendo 
as coisas que passam diariamente na nossa vida? Devemos, pois, fazer o máximo possível para 
guardar puro o nosso pensamento, elevado o nosso sentimento, e santo o nosso desejo, porque o 
Espírito Santo de Deus é tão santo que, por isso mesmo, se chama Espírito Santo; e, é certo que 
ele sente, profundamente, as nossas impurezas. «Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e 
que o Espírito de Deus habita em vós?» (1 Coríntios 3:16).  
 
1.2. Segunda prova da personalidade do Espírito Santo. 
A Bíblia atribui ao Espírito Santo atos que só podem ser praticados por uma pessoa. Já vimos 
que o Espírito Santo penetra até as profundezas de Deus; vimos também que ele tem o poder ou 
o dom de nos ensinar estas coisas que conhece do tesouro de Deus.  O Espírito Santo fala: 
«Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da 
árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus» (Apocalipse 2:7).  O Espírito Santo 
clama: «E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que 
clama: «Aba Pai» (Gálatas 4:6). «E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas 
fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito 
intercede por nós com gemidos inexprimíveis» (Rom. 8:26). Conheci um homem que ficou 
muito triste quando perdeu o seu único filho. E tão grande lhe era a dor que não podia falar nem 
chorar. Ele demonstrava a dor do coração com gemidos, mas gemidos exprimíveis. Mas a 
intercessão do Espírito vai muito além, porque é feita com gemidos inexprimíveis. Que 
intercessão poderosa!  Grande deve ser a nossa consolação, sabendo que temos um Intercessor 
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tão maravilhoso! O crente está cercado de intercessores:  Cristo no céu, e o Espírito Santo na 
Terra.  Mas, além de penetrar as profundezas de Deus e de interceder por nós, o Espírito Santo 
também nos ensina acerca de Jesus Cristo. O Espírito Santo testifica de Jesus, como Jesus 
testifica do Pai. «Mas quando vier o Consolador, que eu da parte dó Pai vos hei de enviar, a 
saber, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também 
testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio.» Nestes versos o Espírito Santo testifica 
de Jesus Cristo, e o seu testemunho está claramente distinguido do testemunho do crente em 
que ele habita.  Nesse mesmo Evangelho, capítulo 14:16, temos outra passagem no mesmo 
sentido: «Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vos enviará em meu nome, este 
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.»  O Espírito 
Santo é também o nosso Guia: «Ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas vós não as 
podeis suportar agora; porém, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a 
verdade; porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as 
coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vo-lo há de 
anunciar» (João 16:12-14). Que grande privilégio este do crente, de ter o Espírito Santo como 
guia da sua vida! Que direção sábia daria à nossa vida se nos entregássemos inteiramente a ele! 
Não há razão para o crente errar, porque o seu guia é infalível. Também nenhuma razão tem o 
crente para ignorar a sabedoria de Deus, porque temos no Espírito Santo um Explicador 
Perfeito, que conhece as profundezas de Deus.  Em Romanos 8:14 se nos depara de novo a 
mesma idéia de que o Espírito Santo é o nosso Guia. «Porque todos quantos são guiados pelo 
Espírito de Deus, estes são filhos de Deus.»  Atos 16:6 é uma passagem deveras interessante. 
Vemos aqui que o Espírito Santo dominava inteiramente a vida dos apóstolos. «E, passando 
pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a 
palavra na Asia. » A leitura cuidadosa do livro dos Atos dos Apóstolos nos é de muito proveito.  
 
1.3. Terceira prova da personalidade do Espírito Santo.  
A terceira prova que apresentamos da personalidade do Espírito Santo é que o seu oficio é tal 
que só uma pessoa pode exercer. E ele é chamado o Consolador, que veio substituir a Jesus, o 
Grande Consolador das nossas almas. «E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará / outro Consolador, 
para que fique convosco para sempre: O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, 
porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós» 
(João 14:16, 17). Os discípulos ficaram muito tristes quando Jesus lhes disse que ia embora; 
porém Jesus os consolou, prometendo mandar outro Consolador, que ficaria com eles. Esta 
promessa feita por Jesus é uma das mais consoladoras que temos nas Escrituras. A fim de 
compreendermos bem este termo Consolador, é preciso que o interpretemos à luz da história de 
Jesus e dos seus discípulos. Desde o início do seu ministério terrestre, Jesus era tudo para os 
seus discípulos. Eles recorriam sempre a Jesus quando se lhes deparava qualquer problema que 
não podiam resolver. Por exemplo, vejamos o procedimento deles na ocasião da multiplicação 
dos pães e dos peixes, e nas bodas de Caná da Galiléia. Os discípulos dependiam sempre de 
Jesus. Foi ele quem fez tudo para eles, e por isso, quando ele lhes participou que ia embora, 
naturalmente ficaram entristecidos, porque eram homens inexperientes e não tinham confiança 
em si mesmos. Desde o começo da sua vida cristã, tinham estado com Jesus, e ele sempre 
providenciou tudo o que lhes era mister. Jesus, porém, os confortou grandemente, prometendo 
outro Consolador; uma pessoa que poderia fazer por eles ainda mais do que Jesus havia feito. 
Por isso, Jesus mesmo disse: «Convém que eu vá», mostrando, assim, que era até melhor que 
ele fosse, para que viesse o Espírito Santo. As vezes temos pensado que melhor teria sido para 
nós, os crentes, se pudéssemos ter vivido em companhia de Jesus quando ele andava aqui na 
terra. Talvez tenhamos tido, às vezes, inveja dos apóstolos, que andavam com ele dia após dia. 
E verdade, porém, que os crentes de hoje têm privilégios maiores e mais gloriosos do que os 
próprios discípulos que com ele conviveram. Se assim não fosse, Jesus não teria dito: «Convém 
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que eu vá.» Sem dúvida, era grande o privilégio dos apóstolos de andarem com Jesus e 
habitarem com ele, porém muito maior ainda é o privilégio que temos de andar com o Espírito 
Santo e tê-lo habitando em nós, em vez de conosco.  O Espírito Santo está em condições de 
manter uma relação muito mais íntima conosco do que Jesus podia manter quando estava na 
carne. E, um dos pensamentos mais confortantes é este, de termos no Espírito Santo uma 
pessoa tão real, tão divina, tão amável, tão digna da nossa confiança, tão pronta a nos socorrer 
como nos dias em que Jesus esteve aqui na terra. E, como já observamos, o Espírito Santo está 
em condições de fazer por nós o que Cristo na carne não podia fazer. O crente de hoje goza de 
privilégios que nem os primeiros apóstolos gozaram, a não ser depois da vinda desse 
Consolador. E, como Jesus resolvia os problemas materiais dos seus discípulos, o Espírito 
Santo, estando sempre presente em nossa vida, também pode resolver todos os problemas que 
se nos deparam.  Uma vez um dos discípulos de Jesus achava-se sozinho, no mar agitado, 
correndo risco de vida, e o Mestre não estava com ele. Isto nunca acontece com o Espírito 
Santo, porque uma das razões por que Jesus disse «convém que eu vá» era que o Espírito Santo 
viriii e ficaria com o crente para sempre. Pouco importa ao crente quantos inimigos o rodeiem, 
pois ele tem ao seu lado o Consolador, que pode vencer até os inimigos mais terríveis. 
Certamente a nossa vida cristã tornar-se-ia muito mais rica e cheia de consolação se nós nos 
compenetrássemos bem desta grande verdade: que o Espírito Santo é realmente uma pessoa, o 
Grande Consolador, o Amparador do verdadeiro crente em Jesus Cristo.  
 
1.4. Quarta prova da personalidade do Espírito Santo.  
O quarto fato que demonstra a personalidade do Espírito Santo é que lhe é feita uma referência 
como a uma pessoa. As palavras que citamos a seguir se encontram no livro de Isaías 63:10: 
«Porém eles foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo; pelo que se lhes tornou em 
inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles.» E claro que uma influenciar não se pode entristecer, 
porém uma pessoa sim.  O autor da Carta aos Hebreus confirma esta idéia que encontramos na 
passagem supracitada. «De quanto maior castigo cuidais vós será julgado digno aquele que 
pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do Testamento, com que foi santificado, e 
fizer agravo ao Espírito da graça?» (Hebreus 10:29).  Segundo Atos 5:3, o Espírito Santo 
recebe também o tratamento de uma pessoa: «Disse então Pedro: Ananias, por que encheu 
Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da 
herdade?»  A mesma idéia encontramos abonada em Mateus 12:31 e 32:  «Portanto, eu vos 
digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens; porém a blasfêmia contra o Espírito 
Santo não será perdoada aos homens. E, se qualquer falar alguma palavra contra o Filho do 
homem, ser-lhe-á perdoado, mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será 
perdoado, nem neste século nem no futuro. »  Assim temos examinado ligeiramente o que diz a 
Bíblia sobre a verdade tão preciosa de que o Espírito Santo é uma Pessoa. Diante destas 
escrituras não pode haver nenhuma dúvida sobre este grande fato. Teoricamente os crentes, em 
geral, aceitam esta verdade; porém, infelizmente, deixam de realizá-la na sua vida. O Espírito 
Santo veio a fim de abrir ao crente as riquezas da graça de Deus; e, não obstante ser este o seu 
desejo, muitos dos crentes passam os dias na maior pobreza espiritual. Não devemos continuar 
nestas condições. Façamos um esforço especial para que vivamos em comunhão com Deus e 
para que estejamos sempre conscientes de que temos constantemente conosco uma Pessoa, o 
Espírito Santo, que pode fazer por nós até mais do que Cristo conseguiu fazer enquanto na 
carne. Seja a nossa oração diária a que se encontra em II Coríntios 13:13: «A Graça do Senhor 
Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.»  
 
 
A DEIDADE DO ESPIRITO SANTO  
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Acabamos de considerar as provas que nos apresentam as Escrituras sobre a personalidade do 
Espírito Santo; e, se dermos o devido crédito às passagens examinadas, não nos restará 
nenhuma dúvida já sobre este ponto. O Espírito Santo é uma Pessoa e como tal deve ser 
considerado e tratado por nós. Estudemos, a seguir, as passagens da Bíblia que ensinam que o 
Espírito Santo é Deus.  
 
2.1. O Espírito Santo é expressamente chamado Deus  
«Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? 
Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis, 
de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis» (Isaías 6:8, 9). No livro dos 
Atos dos Apóstolos lemos as palavras que seguem: «E, como ficaram entre si discordes, se 
despediram, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito a nossos pais pelo profeta Isaías, 
dizendo: Vai a este povo, e dize: De ouvidos ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis; e, 
vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis» (Atos 28:25,26). Como vimos, naquela 
passagem do livro de Isaías é Deus quem fala; mas nesta de Atos é o Espírito Santo que, desta 
maneira, se identifica com Deus.  
Leiamos também Jeremias 31:33, 34 em conexão com Hebreus 10:15, 16: «Eis que dias vêm, 
diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não 
conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da 
terra do Egito; porque eles invalidaram o meu concerto, ainda que me desposei com eles, diz o 
Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o 
Senhor:Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração; e lhes serei a eles por 
Deus e eles me serão a mim por povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém 
a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor: porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno 
deles até ao maior deles, diz o Senhor: porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me 
lembrarei dos seus pecados.» Assim lemos em Hebreus: «E também o Espírito Santo no-lo 
testifica, porque depois de haver antes dito: Este é o concerto que farei com eles depois 
daqueles dias, diz o Senhor: Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus 
entendimentos.» Concluímos, pois, da conexão destas passagens, que o Espírito Santo da Carta 
aos Hebreus é o «Senhor» do livro de Jeremias.  As seguintes palavras, que o apóstolo Paulo 
escreveu aos coríntios, nos falam claramente da deidade do Espírito Santo: «Mas todos nós, 
com cara descoberta, refletindo, como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de 
glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor» (II Coríntios 3:18).  
Citemos ainda mais estas palavras do apóstolo Pedro: «Disse então Pedro: Ananias, por que 
encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo...? Não mentiste aos 
homens, mas a Deus» (Atos 5:3, 4).  
 
2.2. O Espírito Santo possui os atributos de Deus, segundo as Escrituras  
Ele era o Criador: «.. .e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas» (Gênesis 1:2).  
O Espírito Santo é eterno: «Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo se 
ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para 
servirdes ao Deus vivo?» (Hebreus 9:14).  O Espírito Santo é onisciente: «Mas, como está 
escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do 
homem são as que Deus preparou para os que o amam. Porém Deus no-las revelou pelo seu 
Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque, qual 
dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? assim 
também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus» (1 Coríntios 2:9-11).  
O Espírito Santo é onipresente: «Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua 
face? Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. 
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Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a 
tua destra me susterá» (Salmos 139:7-10).  
 
2.3. A Bíblia atribui ao Espírito Santo obras que só Deus podia fazer  
a) O Espírito criou o homem e deu-lhe a vida: «O Espírito de Deus me fez e a inspiração 
do Todo-Poderoso me deu a vida» (Jó 33:4).  
b) O Espírito Santo é o Criador: «Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a 
face da terra» (Salmos 104:30).  
c) O Espírito Santo ressuscitou a Jesus: «E, se o Espírito daquele que dos mortos 
ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também 
vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita» (Romanos 8:11).  
d) O Espírito justificará e santificará o crente: «. . . mas haveis sido santificados, mas 
haveis sido justificados em nome do Senhor. Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus» (1 Coríntios 
6:11).  
e) O Espírito Santo ensina ao crente como deve proceder: «E, quando vos conduzirem às 
sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de 
responder, nem do que haveis de falar. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o 
que vos convenha falar» (Lucas 12:11, 12).  
f) O Espírito Santo distribui dons espirituais: «Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra 
da sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência; e a outro, pelo mesmo 
Espírito, a fé; e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar; e a outro, a operação de 
maravilhas: e a outro, a profecia; e a outro, o dom de discernir os espíritos; e a outro, a 
variedade de línguas; e a outro, a interpretação de línguas; mas um só e o mesmo Espírito obra 
todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer» (1 Coríntios 12:8-11).  
Como acabamos de ver destas passagens, é impossível atribuir estes poderes tão maravilhosos à 
mera influência ou a uma pessoa que não seja divina. Só uma pessoa, a pessoa divina, é capaz 
de fazer o que a Bíblia alega haver feito o Espírito Santo. Aceitando, pois, os ensinamentos da 
Bíblia, não podemos fugir à conclusão de que o Espírito Santo não é simplesmente uma pessoa, 
mas uma Pessoa Divina, e tão Divina como o Pai e o Filho.  Além de tudo o que fica dito, 
devemo-nos lembrar de que é possível pecar irremediavelmente contra o Espírito Santo. 
«Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém a blasfêmia 
contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. E, se qualquer falar alguma palavra 
contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado, mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não 
lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro» (Mateus 12:31, 32).  Convém que nos 
lembremos também de que o nome do Espírito Santo se acha inseparavelmente ligado ao nome 
do Pai e do Filho. «Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 
Pai, e do Filho e do Espírito Santo.» Se o Espírito Santo não fosse uma Pessoa Divina, não 
haveria razão para o seu nome aparecer ligado assim tão intimamente ao nome do Pai e do 
Filho. Em cada razão que se nos depara para crermos na personalidade e na deidade do Pai e do 
Filho, temos outra razão para crermos também na personalidade e na deidade do Espírito Santo; 
porque, se o Espírito Santo não é uma pessoa divina, não temos Triunidade e nem Trindade. E, 
uma vez destruída a Trindade, abre-se logo caminho para negar a deidade de Jesus, e, 
finalmente, a existência do próprio Deus. Cumpre-nos, pois, aceitar com sinceridade o que a 
Bíblia nos ensina sobre a personalidade e deidade do Espírito Santo. E ainda mais, cada crente 
tem o grande dever de considerar e tratar o Espírito como uma Pessoa, e Pessoa Divina.  
O ponto prático deste estudo para nós, os crentes, não é, como dissemos em um dos parágrafos 
precedentes, tanto a questão de como havemos de receber o Espírito Santo, senão de como nos 
entregaremos ao Espírito Santo, para que a vontade sua, do Pai e do Filho seja feita em nossa 
vida. Assim seja.  
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3. O ESPÍRITO SANTO NA HISTÓRIA  
Havendo concluído o nosso estudo sobre a personalidade e deidade do Espírito Santo, 
desejamos agora encetar um estudo desta Pessoa da Trindade, ainda que ligeiramente, na 
história, O Espírito Santo tem trabalhado muito desde os dias da criação até os dias presentes. 
De todas as pessoas que têm trabalhado para o progresso da criação, ele é não só uma das mais 
poderosas, mas também uma das mais ativas. Se bem que haja trabalhado em oculto, os seus 
feitos são importantíssimos em relação ao progresso do mundo.  A história das atividades do 
Espírito Santo pode ser dividida em três partes.  
 
 
 
 
3.1. O Espírito Santo no Velho Testamento  
Estudando a história do Espírito Santo no Velho Testamento, encontramos os seguintes fatos: O 
Espírito Santo é o mesmo Deus, mas, ao mesmo tempo, de certa maneira, distingue-se de Deus. 
Porém não no sentido de ensinar a doutrina da Triunidade ou da Trindade, porque, como já 
notamos, só encontramos, no Velho Testamento, a doutrina da Unidade de Deus, e não a da 
Trindade.  No livro de Gênesis, cap. 1, verso 2, encontramos estas palavras: «. . .e o Espírito de 
Deus se movia sobre a face das águas.»  São deste mesmo livro ainda estas palavras: «Então 
disse o Senhor: Não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem; porque ele também 
é carne: porém os seus dias serão cento e vinte anos» (Gênesis 6:3). No livro dos Salmos temos 
uma passagem que revela, assim como as que já citamos, certa distinção entre Deus e o Espírito 
Santo. «Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito voluntário» 
(Salmos 51:11).  O Velho Testamento ensina:  
 
3.1.1. Que foi o Espírito de Deus que estabeleceu a ordem no caos. Ë interessante notar a 
palavra que se usa no verso 2 do primeiro capítulo de Gênesis com referência ao trabalho do 
Espírito Santo na criação. O vocábulo no original é igual a «incubar», usado no sentido de 
chocar ovos. «O Espírito de Deus se movia», isto é, chocava e trazia ordem ao caos.  
3.1.2. Que o Espírito de Deus é quem dá vida ao homem:  
«Dando-lho tu, eles o recolhem; abres a tua mão, e se enchem de bens. Escondes o teu rosto, e 
ficam perturbados: se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu Espírito, 
e são criados, e assim renovas a face da terra» (Salmos 104:28-30).  
3.1.3. Que diversos poderes foram conferidos ao homem pelo Espírito Santo, como vimos nos 
casos de Sansão e Jefté. «Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por 
Gileade e Manassés: porque passou até Mizpá de Gileade, e de Mizpá de Gileade passou até 
aos filhos de Amom» (Juízes 11:29). «Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão 
possantemente que o fendeu dalto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua 
mão; porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que o filho tinha feito» (Juízes 14:6).  
3.1.5. Que o Espírito Santo foi quem deu aos profetas o poder de Deus aos homens. Isto é, não 
aos homens em geral, mas a certos homens. «Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, o 
filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o enchi do espírito de Deus, de sabedoria, e de 
entendimento, e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções, e obrar em ouro, em 
prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artificio de madeira, para 
obrar em todo lavor» (Ëxodo 31:2-5).  
3.1.5. Que o Espírito Santo foi quem deu aos profetas o poder de revelar a verdadeira vontade 
de Deus. «Então entrou em mim o espírito, falando ele comigo, que me pôs sobre os meus pés, 
e ouvi o que me falava» (Ezequiel2:2). «E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos 
cabelos da minha cabeça; e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a 
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Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, 
onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes» (Ezequiel 8:3).  
3.1.6. Que o caráter moral e espiritual do homem é atribuído ao Espírito Santo. «Porém eles 
foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo; pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele 
mesmo pelejou contra eles» (Isaías 63:10). Foi mais ou menos nessa época que o Espírito de 
Deus começou a ser chamado Espírito Santo.  
3.1.7. Que o Espírito Santo havia de ungir o Messias. (Convém notar que aqui as profecias 
começaram a falar da vinda do Espírito Santo.) «Porque sairá uma vara do trono de Jessé, e um 
renovo crescerá das suas raízes. E repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de 
sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e 
de temor do Senhor. E o seu deleite será no temor do Senhor: e não julgará segundo a vista dos 
seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos 
pobres, e repreenderá com eqüidade aos mansos da terra, porém ferirá a terra com a vara de sua 
boca, e com o assopro dos seus lábios matará ao ímpio, porque a justiça será o cinto dos seus 
lombos, e a verdade o cinto dos seus rins» (Isaías 11:1-5). «Eis aqui o meu servo, a quem 
sustenho, o meu eleito, em que se apraz a minha alma; pus o meu espírito sobre ele, juízo 
produzirá aos gentios. Não clamará, nem alçará a sua voz, nem fará ouvir a sua voz na praça. A 
cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega: com verdade produzirá o juízo» 
(Isaías 42:1-3).  
3.1.8. A vinda do Espírito nas profecias: «E há de ser que depois derramarei o meu Espírito 
sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão 
sonhos, os vossos mancebos verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles 
dias derramarei o meu Espírito» (Joel 2:28, 29).  Do estudo destas passagens vemos, mui 
claramente, que o Espírito Santo no Velho Testamento não era para todos em geral, senão para 
alguns poucos escolhidos. E interessante notar também que os resultados da sua presença eram 
visíveis, isto é, manifestavam-se em entusiasmo, arrebatamento, transporte, etc.; porém, com o 
transcorrer dos anos, acentuavam-se mais os fins espirituais e invisíveis. Exemplo disso temos 
nos profetas, que, pela operação do Espírito Santo, puderam enxergar e compreender com mais 
clareza o plano de Deus para a redenção deste mundo. Este é um ligeiro esboço das atividades 
do Espírito, segundo no-las apresenta o Velho Testamento. Como podemos ver, o Espírito 
Santo trabalhou muito ativamente desde o início da criação. Ao princípio, a sua ação era 
limitada a esta ou àquela pessoa, a esta ou àquela localidade; porém, à medida que nos vamos 
aproximando do Novo Testamento, o raio de ação do Espírito Santo se vai estendendo cada vez 
mais. A considerar, pela marcha dos acontecimentos no Velho Testamento, é de esperar que a 
atividade do Espírito Santo no Novo Testamento seja de uma intensidade febril.  
 
3.2. O Espírito Santa nos Evangelhos  
Nos quatro Evangelhos se nos deparam as atividades do Espírito Santo, especialmente, em 
relação ao ministério de Jesus. Nenhuma outra pessoa há, no Novo Testamento, tão relacionada 
com o Espírito quanto Jesus.  
3.2.1. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo: E, respondendo o anjo, disse-lhe: 
Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; pelo 
que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus» (Lucas 1:35).  
3.2.2. E Jesus encheu-se do Espírito Santo por ocasião do batismo. «E aconteceu que, como 
todo o povo fosse batizado e sendo batizado também Jesus, e orando, abriu-se o céu, e o 
Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba; e ouviu-se uma voz do 
céu, que dizia: «Tu és o meu Filho amado, em ti me tenho comprazido» (Lucas 3:21,22).  
3.2.3. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo: «E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão 
e foi levado pelo Espírito ao deserto» (Lucas 4:1). «O Espírito do Senhor está sobre mim, 
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porquanto me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do 
coração» (Lucas 4:18).  
3.2.4. Jesus expulsou demônios pelo poder do Espírito Santo:  
«Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o 
reino de Deus» (Mateus 12:28).  
3.2.5. Jesus foi apontado por João Batista como aquele que havia de batizar com o Espírito 
Santo, e esta promessa confirmou-a o próprio João Batista no seu último discurso: «E eu, na 
verdade, vos batizo com água, para o arrependimento; mas aquele que vem após mim é mais 
poderoso do que eu; cujas alparcas não sou digno de levar; ele vos batizará com o Espírito 
Santo e com fogo» (Mateus 3:11). O cumprimento desta promessa encontramos narrado em 
Atos 2:4: «E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, 
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. »  
3.2.6. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, e ali, pelo seu poder, venceu o tentador: 
«Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo» (Mateus 4:1). 
E no verso 2 deste mesmo capítulo encontramos: «Então o diabo o deixou; e eis que chegaram 
os anjos, e o serviram.»  
3.2.7. Jesus ofereceu-se em sacrifício na cruz pelo poder do Espírito Santo: «Quanto mais o 
sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará 
as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo?» (Hebreus 9:14).  
3.2.8. Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo: «Declarado Filho de Deus em poder, 
segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor» 
(Romanos 1:4).  
Vimos que no Velho Testamento o dom do Espírito Santo não era dado a todos, mas só a certas 
pessoas privilegiadas; porém, no Novo Testamento, temos evidências da distribuição mais 
liberal deste dom aos homens, embora, como sabemos, o Espírito Santo esteja mais 
intimamente relacionado com Cristo no seu ministério do que com qualquer outra pessoa. Em 
muitas passagens encontramos a promessa de que o Espírito Santo há de se relacionar 
intimamente com os crentes. No Evangelho de Lucas 11:13, encontramos que Deus está pronto 
a atender aos pedidos dos crentes como um pai atende à súplica dos seus filhos. «Se vós, pois, 
sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai celestial o 
Espírito àqueles que lho pedirem?» No Evangelho de João temos: «E eu rogarei ao Pai, e ele 
vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre» (João 14:16). «Mas, quando 
vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, a saber, aquele Espírito de verdade 
que procede do Pai, ele vos testificará de mim» (João 15:26).  De muita importância sobre este 
assunto é ainda esta passagem que se encontra neste mesmo Evangelho de João, cap. 16:7-11:  
«Porém, digo vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o Consolador 
não virá para vós; mas, se eu for, enviar-vo-lo-ei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do 
pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crêem em mim; da justiça, porque vou 
para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.»  
 
Três fatos importantes aprendemos dessas passagens que acabamos de citar:  
a) A relação do Espírito Santo para com o crente. No Evangelho de João 14:16, lemos que 
ele ficará conosco para sempre. Jesus tinha que ir embora, mas o outro Consolador viria, para 
ficar conosco para sempre. O Espírito Santo está sempre ao lado do crente. Mas a Bíblia fala de 
uma relação ainda mais íntima: o Espírito Santo habitará no crente. «O Espírito de verdade, que 
o mundo não pode receber, porque o não vê nem o conhece: mas vós o conheceis, porque 
habita convosco, e estará em vós» (João 14:17). A relação do Espírito Santo para com o crente 
é uma relação muito íntima, mais íntima do que a que os discípulos podiam ter com Jesus 
Cristo enquanto ele estava na carne; porque Jesus podia estar com o homem e não no homem, 
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ao passo que o Espírito Santo não só está conosco, mas, ainda mais do que isso, está em nós. 
Esta é uma das razões por que Jesus disse: «Convém que eu vá.»  
b) A segunda lição que aprendemos é no tocante à relação -do Espírito Santo para com o 
trabalho de Jesus. Ele vai edificando, e vai completando o estabelecimento do reino de Deus na 
terra. Jesus fundou o reino de Deus, mas o Espírito Santo é que vai levar avante a obra, até que 
ele seja estabelecido em cada coração. O que Cristo «começou a fazer e a ensinar» o Espírito 
Santo vai completar. «Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu 
nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito» 
(João 14:26).  
c) A terceira lição diz respeito à relação do Espírito Santo com o mundo. Ele convencerá o 
mundo do pecado, da justiça e do juízo:  
«E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque 
não crêem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque 
já o príncipe deste mundo está julgado» (João 16:8-11).  Se pararmos um pouco para considerar 
a condição do mundo, e, também, o que Cristo já fez em seu benefício, havemos de ver a razão 
desse trabalho do Espírito Santo de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo 
estava perecendo no pecado e, por causa do grande amor de Deus, Jesus Cristo veio e ofereceu-
se em sacrifício para remi-lo do pecado. O mundo, porém, ignorava o triste estado em que se 
achava; e por isso havia grande necessidade de alguém que o convencesse não só da realidade 
do pecado, como também da sua natureza e das suas conseqüências. Além disso, o mundo 
precisava ser convencido também de que Cristo veio salvá-lo do pecado.  O Espírito Santo, em 
realizar este trabalho, naturalmente convence também o mundo da justiça, da retidão e da 
santidade que Deus queria comunicar ao homem. Isto é, havia grande necessidade de obrigar o 
mundo a reconhecer que a justiça de Deus era a única que podia ser aceita. O apóstolo Paulo, 
escrevendo aos filipenses, disse que não queria a sua própria justiça, senão aquela que vem de 
Deus. «E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em 
Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé» (Filipenses 3:9).  Era necessário também que 
o mundo fosse convencido do juízo; porque, entre o pecado e a justiça, certamente há de haver 
um juízo. Quem se não convence do pecado e do juízo será julgado de acordo com o seu modo 
de pensar sobre este assunto. O juízo de Deus é não só inevitável, como infalível. No 
Evangelho segundo João lemos as seguintes palavras: «Quem crê nele não é condenado, mas 
quem não crê já está condenado; porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus» (João 
3:18).  
 
Aquele, então, que não crê no nome de Jesus Cristo, o Juiz, traz sobre si mesmo a condenação 
certa; porém aquele que se deixar persuadir da verdade e crer em Jesus não entrará em 
condenação. Assim disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos: «Assim que agora 
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, 
mas segundo o espírito» (Romanos 8:1). Este juízo de Deus é a base das suas ações e dele 
depende o destino dos homens. Vemos, portanto, neste trabalho do Espírito Santo, uma coisa 
que vai até além do que está descrito no verso 16 do terceiro capítulo do Evangelho de João. 
Deus, além de amar o mundo e dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna, deu o seu Espírito, para que o mundo ficasse convencido do 
pecado, da justiça e do juízo. Tudo quanto era possível fazer para levar o homem ao 
arrependimento e à salvação Deus já fez.  E é interessante pensar como o Espírito Santo tem 
trabalhado em relação ao mundo. Hoje, milhões e milhões de pessoas já foram convencidas do 
pecado, da justiça e do juízo, crêem e tem sido salvas em Jesus Cristo. A obra realizada pelo 
Espírito Santo neste sentido é simplesmente extraordinária. O Espírito Santo trabalha tão 
ativamente hoje como em qualquer época na história deste mundo. O mundo está-se 
convencendo do pecado, da necessidade da justiça que vem de Deus, e da certeza de um juízo 
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que traz, ao que não crê, convicção da condenação. Quando Jesus expirou na cruz, poucas 
pessoas estavam convencidas de que a salvação vinha por meio dele; hoje, porém, numeram-se 
em milhões e milhões os que crêem no seu nome. Tudo isso é o resultado do trabalho do 
Espírito Santo convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo.  
 
3.3. O Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas  
Chegamos agora ao período de maior atividade do Espírito Santo. Não devemos, porém, pensar 
que o Espírito Santo não trabalhava antes neste mundo. Ele não era estranho ao progresso da 
humanidade e do reino de Deus em qualquer época da história, O Espírito Santo, como já 
vimos tem trabalhado ativamente desde o princípio da criação. Era ele mesmo que se movia 
sobre a face das águas na manhã do primeiro dia da existência do mundo. A fé de Abraão, o 
arrependimento de Davi, a perseverança de Jeremias e a inspiração de Isaías são obras do 
Espírito Santo, assim como as maravilhas operadas nas vidas de João e de Paulo. Em toda obra 
realizada por Deus em qualquer época na vida do homem, lá havemos de encontrar o Espírito 
agindo. «E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de inteligência, o 
espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o seu 
deleite será no temor do Senhor; e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá 
segundo o ouvir dos seus ouvidos» (Isaías 11:2,3).  A diferença entre este período de atividade 
do Espírito Santo e os outros períodos já mencionados acha-se no fato de que Cristo já havia 
completado o seu trabalho; já havia preparado o caminho para a vinda do Espírito Santo. Jesus 
veio ao mundo, fundou o seu reino e voltou para o Pai; de sorte que Deus podia enviar mais 
poderes para a continuação da obra começada. Agora havia um Salvador, que deveria ser 
anunciado, um Cristo a ser glorificado e uma salvação que deveria tornar-se uma realidade a 
todos os corações. Jesus deixou tudo pronto para as maiores atividades de Deus na salvação da 
humanidade. Tudo estava encaminhado, e só restava executar o grande plano de Deus na 
salvação consumada por Cristo. Foi no dia de Pentecostes que esta personalidade divina veio 
com todos os seus poderes maravilhosos para habitar com a igreja de Jesus.  O dia de 
Pentecostes foi um grande passo dado por Deus para a redenção do mundo. Pela vinda do 
Espírito Santo o reino de Deus entrou no período de maiores atividades e de maior 
prosperidade. Considerado sob certo ponto de vista, tudo quanto fora realizado antes era uma 
preparação para a vinda gloriosa do Espírito Santo. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 
2, versos 1-7, temos a narrativa deste acontecimento. «E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, 
estavam todos concordemente reunidos. E de repente veio do céu um som, como de um vento 
veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por 
eles línguas repartidas, como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles. E todos foram 
cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes 
concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas 
as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão, e estava 
confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se 
maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois quê! não são galileus todos esses homens que estão 
falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos?»  
Notemos, agora, três resultados imediatos da vinda do Espírito Santo:  
 
3.3.1. Dons.  
No momento em que receberam o Espírito Santo, os discípulos começaram a falar em línguas 
estranhas. Convém notar também que este acontecimento do dia de Pentecostes foi 
acompanhado de outras manifestações do mundo material.  
 
3.3.2. Poder do alto.  
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O segundo resultado foi o poder extraordinário vindo do céu. Pela pregação dos apóstolos, 
converteram-se nesse dia quase três mil pessoas!  
 
3.3.3. União.  
O Espírito Santo estabeleceu a união entre os crentes, porque foi nesse dia que começou a 
formar-se no mundo, de uma maneira especial, a igreja de Jesus Cristo como um corpo. 
«Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, 
são um só corpo, assim é Cristo também. Porque todos nós fomos também batizados em um 
Espírito para um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido 
de um Espírito» (1 Coríntios 12:12, 13).  Devido às condições espirituais em que se achavam os 
discípulos, a vinda do Espírito Santo foi acompanhada de muitos sinais visíveis:  Maravilhas 
línguas,fogo, etc. Porém, à proporção que os homens se tornavam mais espirituais, iam 
desaparecendo também os sinais visíveis no mundo material. Essas coisas serviam para 
convencer os apóstolos da realidade da presença do Espírito Santo. Eram coisas passageiras e, 
naturalmente, passaram com o decurso do tempo. Nos tempos atuais, nenhuma razão há para 
ligar aqueles sinais exteriores com a presença do Espírito Santo.  
 
5. CONDIÇÕES PARA ENCHER-SE DO ESPIRITO SANTO  
Façamos, agora, algumas considerações acerca do dever de o crente ficar cheio do Espírito 
Santo. A Bíblia, em vez de exortar o crente a procurar o batismo do Espírito Santo, declara que 
aquele que já crê tem o Espírito Santo habitando nele. «Ou não sabeis que o vosso corpo é o 
templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes de Deus, e que não sois de vós 
mesmos?» (1 Coríntios 6:19). «O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque 
não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós» (João 
14:17).  A exortação da Bíblia é que o crente ande à luz desta grande verdade de que o Espírito 
Santo habita nele. Jesus explicou mui claramente a relação do Espírito Santo para com o crente 
quando disse, como achamos escrito no Evangelho de João 14:16: «E eu rogarei ao Pai, e ele 
vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. » O Espírito Santo habita 
com o crente desde o dia da sua regeneração para todo o sempre. Mas a Bíblia exorta o crente a 
deixar-se encher pelo Espírito Santo: «E não vos embriagueis com vinho, em que há 
dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo» (Efésios 5:18).  
Quais são as condições essenciais para que se obedeça a esta exortação? Há duas classes de 
condições: negativa e positiva.  
 
5.1. Consideremos, pois, em primeiro lugar as condições negativas para o 
crente encher-se do Espírito Santo.  
 
5.1.1. A primeira condição negativa, achamo-la na carta do apóstolo Paulo 
dirigida aos efésios: «E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual 
estais selados para o dia da redenção.  
Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias e toda a malícia sejam tiradas de entre 
vós» (Efésios 4:30, 31).  E de notar que se não encontra uma única passagem na Bíblia que fale 
da ira do Espírito Santo. Podemos entristecê-lo, porém, com as falhas da nossa vida, que são: 
amargura, ira, cólera, gritaria, etc. O Espírito Santo é uma pessoa que só quer nosso bem, que 
nos ama, e por isso se entristece com o nosso proceder irregular. Temos, pois, o grande dever 
de purificar a nossa vida de todas as impurezas e de eliminar dela tudo quanto pode causar 
tristeza ao Espírito Santo. Convém notar que o Espírito Santo não pode encher a nossa vida se 
ela já está cheia das coisas deste mundo. O nosso primeiro dever, então, é procurar, pela graça 
de Deus, desocupar o espaço da nossa vida para que haja mais lugar para o Espírito Santo. 
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«Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne 
cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes opõem-se um ao outro, para que 
não façais o que quereis. Porém, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque 
as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, fornicação, imundícia, dissolução, 
idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, 
homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, 
como dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o 
fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, 
temperança. Contra estas coisas não há lei. Porém os que são de Cristo crucificaram a carne 
com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em 
Espírito» (Gálatas 5:1625).  Devemos lembrar aqui que aquilo que entristece o Espírito Santo 
são os pecados realizados. E natural que as tentações venham, porém, quando resistimos às 
tentações, o Espírito Santo se alegra. Só quando caímos nas tentações e damos lugar ao diabo, é 
que o Espírito Santo se entristece, porque, quando obedecemos às ordens do diabo, 
desobedecemos às suas. «Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e 
estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis» (Gálatas 5:17).  Pode-se 
comparar o espírito do homem a um grande país. Antes da nossa conversão, este país era 
governado pelo diabo. «Em que dantes andastes segundo o curso deste mundo, segundo o 
príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência» (Efésios 
2:2). O diabo era o governador e o próprio homem o vice.governador. Antes da nossa 
conversão, o Espírito Santo procura destronar o diabo e entronar Cristo em nossa vida. Mas, 
naturalmente, o diabo não se dá por vencido com muita facilidade. Trava-se uma luta tremenda 
em nossa vida. De um lado estão o diabo e a carne, e de outro lado estão o nosso espírito e o 
grande Espírito de Deus; o diabo procura reaver o trono, e o Espírito Santo procura estabelecer 
cada vez mais firmemente Cristo em nossa vida. E quantas vezes procedemos como Pedro na 
noite em que Cristo foi traído! Quantas vezes passamos para o lado do nosso inimigo! Quantas 
vezes nos tornamos traidores do nosso aliado, que é o Espírito Santo! Todas as vezes que 
pecamos, obedecemos às ordens do diabo e entristecemos o Espírito de Deus. Devemos, pois, 
ser sempre fiéis e andar de conformidade com a vontade daquele que nos regenerou e que 
habita em nós.  
 
5.1.2. A segunda condição negativa para o crente ficar cheio do Espírito 
acha-se expressa, com muita clareza, em 1 Tessalonicenses 5:19: «Não 
extingais o Espírito. 
A figura que aqui temos é de apagar o fogo. E de muito interesse ler esta passagem em conexão 
com Lucas 3:16. «Respondeu João a todos, dizendo: «Eu, na verdade, batizo-vos com água, 
mas vem um, mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das 
alparcas; esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.»  Como já temos tido ocasião de 
observar, há, na vida do crente, muitas coisas deste mundo que, sobre serem inúteis, são 
prejudiciais ao Espírito Santo. Por isso, ele quer acender em nós um fogo sagrado a fim de 
purificar a nossa vida das coisas inúteis deste mundo. O crente, durante a sua vida, vai 
ajuntando muitas dessas inutilidades, que em si mesmas não têm grande significação; porém 
um montão delas é bastante para desviá-lo e embaraçá-lo na vida cristã. E o desejo do Espírito 
Santo é atear fogo a estas coisas. Mas, infelizmente, muitas vezes o crente não deixa o fogo 
realizar a sua obra. Trata logo de apagá-lo, tornando nulo o seu trabalho. E mister que 
deixemos o Espírito Santo realizar a sua obra em nós. Precisamos dar-lhe livre curso em toda a 
nossa vida, porque só ele pode purificá-la quando pecamos contra ele. O Espírito Santo não 
regenera o indivíduo contra a sua vontade; e também ele não pode santificar-nos contra a nossa 
vontade. Precisamos cooperar intimamente com ele, dando-lhe a liberdade de fazer o que 
entender ser melhor em nossa vida. Devemos ter o cuidado de não entristecê-lo e de não apagar 
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o fogo sagrado que ele quer acender em nós. O resultado de apagar o Espírito Santo é, mais ou 
menos, o mesmo que o de entristecê-lo. Quando o crente não coopera com ele, ficam, por este 
fato, limitadas as suas atividades na sua vida. Em conexão, queremos acentuar de novo o 
princípio de voluntariedade na vida cristã.  Já discutimos o princípio de voluntariedade em 
outra parte do nosso estudo, porém vale a pena falar nele de novo, O crescimento na vida cristã 
depende da vontade do crente. Pela cultura, pelo pensamento e pela meditação, o crente pode 
fazer crescer a sua estatura espiritual, O crescimento do corpo, como sabemos, é independente 
da vontade porque se baseia em certas leis físicas; mas o mesmo não acontece relativamente ao 
crescimento espiritual, O espírito cresce somente quando se faz força para crescer. E por isso 
que nos devemos entregar ao Espírito Santo, para que ele nos ajude a purificar a nossa vida e 
alcançar maior crescimento espiritual.  
 
Não se conclua daí que precisamos ser perfeitos antes de ficarmos cheios do Espírito Santo. 
Não é assim. O trabalho do Espírito Santo é aperfeiçoar-nos. A questão para nós é entregarmo-
nos inteiramente a& Espírito Santo, para que ele faça o seu trabalho em nós. Escrevendo aos 
romanos, o apóstolo Paulo expõe mui claramente as condições do crente em geral: «Porque eu 
sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum: porque o querer está em mim, 
mas não consigo efetuar o bem» (Romanos 7:18).  Cumpre que nos entreguemos inteiramente 
ao Espírito Santo, para que possamos dizer como esse grande apóstolo: «Porque a lei do 
espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte» (Romanos 8:2).  
 
5.2. Depois de havermos considerado as condições negativas para se ficar 
cheio do Espírito Santo, passemos agora ao estudo das condições positivas. 
Estas condições positivas deparam-se-nos, pelo menos, em número de três.  
 
5.2.1. Apresentar o nosso corpo a Deus como instrumento vivo para a realização da sua 
vontade. Esta, a primeira condição que foi mencionada pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos 
romanos: «Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de 
iniqüidade; mas apresentai-vos a Deus... como instrumento de justiça» (Romanos 6:13). 
Segundo lemos no Velho Testamento, a pessoa que fazia a oferta nunca imaginava poder reavê-
la, porque o sumo sacerdote a oferecia diante do altar. «E porá a sua mão sobre a cabeça da 
expiação do pecado, e degolará a expiação do pecado no lugar do holocausto» (Levítico 4:29). 
Assim deve ser também conosco. Devemos oferecer-nos de uma vez para sempre para que ele 
realize em nós a sua vontade,  Cumpre-nos considerar bem essa expressão do apóstolo Paulo, 
quando diz que nos devemos apresentar a Deus como «vivos dentre os mortos». E preciso que 
o nosso procedimento esteja de acordo com este princípio.  Ainda sob outro ponto de vista, 
apresenta o apóstolo Paulo este princípio no capítulo 7, v. 4 da sua Carta aos Romanos: «Assim 
que, meus irmãos, também vós estais mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais 
doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus (Rom. 
7:4). Nestas palavras, o Apóstolo está dizendo que o crente está morto para o mundo, e que, 
como tal, deve proceder. Em relação a Cristo, o crente está vivo e deve andar como vivo dentre 
os mortos; mas em relação ao mundo está morto e deve proceder como morto, O defunto não 
tem mais interesse nas coisas deste mundo. Para ele está tudo acabado. Assim deve ser o crente; 
vivo para Cristo, porém morto para o mundo. Se estamos mortos para o mundo, devemos 
proceder como mortos. Mas, infelizmente, há muitos crentes em Cristo que procedem como 
vivos para o mundo.  Certo homem achou uma tartaruga e tentou matá-la, cortando-lhe a 
cabeça; não obstante, ela continuou a mexer-se e a andar. E o homem ficou muito admirado e 
começou a pensar, procurando achar o motivo por que a tartaruga andava; e, finalmente, 
chegou a esta conclusão, dizendo: «Ela na verdade já morreu, mas ainda não sabe que está 
morta.» Assim é também, muitas vezes, como se dá com alguns crentes.  
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Convém que notemos que esta oferta que o homem faz do seu ser a Deus é dupla: é tanto do 
corpo como da alma, e tanto da alma como do corpo. O crente que quiser ficar cheio do 
Espírito Santo não se pode apresentar a Deus parceladamente. Este ato deve ser tão definido na 
vida do crente como aquele de entregar-se a Jesus. O descrente precisa entregar-se a Jesus para 
a salvação da sua alma, e este ato é definitivo. Também, da mesma maneira, o crente precisa 
entregar-se ao Espírito Santo para o serviço de Deus. Jesus, em verdade, salva a alma da pessoa 
da perdição, mas é o Espírito Santo quem salva a sua vida da esterilidade.  
5.2.2. Confiança na promessa de Deus em relação ao Espírito Santo é a segunda condição 
positiva para o crente ficar cheio do Espírito Santo. No Evangelho de João encontramos as 
seguintes palavras: «E, no último dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou, dizendo:..x5e 
alguém tem sede, venha a mim, e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios dágua 
viva manarão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele 
cressem; porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido 
glorificado» (João 7:37-39).  Agora, como sabemos, Jesus já voltou ao Pai, e já foi glorificado, 
e, por isso, estamos em condições de receber o cumprimento desta promessa. De João Batista 
são as seguintes palavras, que se encontram no Evangelho Segundo Lucas: «Respondeu João a 
todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas vem um, mais poderoso do que eu, a 
quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas; esse vos batizará com o Espírito Santo 
e com fogo» (Lucas 3:16).  Cumpre-nos, portanto, crer de todo o coração que Deus está pronto 
a nos dar tudo quanto é necessário para o nosso bem-estar e para o nosso aperfeiçoamento 
espiritual. O Espírito Santo já está conosco e quer habitar em nós. A Bíblia ensina claramente 
esta verdade, e é do nosso dever procurar, com todo o zelo, viver de acordo com este 
ensinamento. A única esperança que o crente pode ter de uma vida útil e frutífera está no 
Espírito Santo. Em nossa vida cristã estamos tão dependentes do Espírito Santo para uma vida 
de atividade e abundante de frutos quanto o descrente depende de Cristo para a sua salvação. 
Como já dissemos em outra parte, Jesus nos salva, mas é o Espírito que nos salva a vida, O 
Novo Testamento ensina com toda a clareza que o Espírito Santo é que regenera e também 
santifica o crente. Muito importa, pois, que aceitemos os ensinos da Bíblia sobre este assunto.  
Se bem que sejamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, andamos, muitos de nós, 
quase tão pobres como o filho pródigo, justamente porque nos falta essa relação íntima com o 
Espírito Santo. Devemos crer no Espírito como cremos em Jesus Cristo e como cremos em 
Deus. E esta crença não deve ser puramente intelectual, mas deve ser tal que nos leve a nos 
entregarmos inteiramente a ele.  
 
5.2.3. Oração é a terceira condição para ficarmos cheios do Espírito Santo.  
Muito importa saber que o fim dessa oração não é pedir a Deus que dê o Espírito Santo, porque 
ele já está conosco e habita em nós. O que devemos rogar a Deus é que se removam as 
dificuldades da nossa vida, predispondo-nos para que deixemos o Espírito penetrar livremente 
no coração para purificá-lo. Como os raios do sol batem às portas e às janelas de uma casa, 
assim o Espírito Santo procura penetrar no nosso coração. Devemos, pois, pedir a Deus a graça 
de que necessitamos para abrirmos as janelas do nosso ser, dando, assim, entrada livre ao 
Espírito Santo para purificar a nossa vida.  Em lugares escusos, onde não penetram os raios 
solares, são gerados e crescem insetos nojentos e nocivos. Assim é também a nossa vida 
espiritual quando nela não penetra a luz do Espírito Santo. Daqui se vê em quanto Importa 
rogar a Deus a graça necessária para que franqueemos a nossa vida inteira à tão benéfica luz do 
Espírito Santo, que expulsará da nossa alma todas as imundícias.  Convém notar também que o 
encher-se do Espírito Santo é tanto um ato como um processo. Isto significa que o crente deve 
ter uma atitude definitiva em relação a ele. Assim como o crente deve converter-se diariamente, 
também diariamente deve entregar-se ao Espírito Santo. E, quanto mais repetimos este ato, 
mais firme se torna a direção do Espírito Santo em nossa vida. E de interesse notar também 
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que, quanto mais repetimos esse ato de nos entregarmos ao Espírito Santo, ele se vai tornando 
cada vez mais fácil de ser praticado. A dificuldade de muitos crentes é que não o repetem 
amiúde. Nos momentos de muita espiritualidade entregam-se ao Espírito Santo, porém mais 
tarde deixam de renovar o ato, e o resultado é que se afastam mais e mais daquele que os deve 
guiar. Pratiquemos, pois, cada dia, cada hora, se possível, o oferecimento do nosso coração à 
direção do Espírito Santo. Em conclusão deste estudo, faremos algumas considerações sobre a 
necessidade que o crente tem de encher-se do Espírito Santo. Esta necessidade se faz sentir a 
todos os que procuram fazer alguma coisa para o Mestre. Não é somente para os pregadores, 
para os obreiros, senão para cada crente em Jesus Cristo. Assim como Jesus morreu por nós, o 
Espírito Santo quer viver por nós. Em II Timóteo 3:5, lemos estas palavras: «Tendo aparência 
de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.» Os crentes estão sujeitos a chegar a 
tão triste condição, isto é, de terem uma vida aparentemente piedosa, cristã, mas sem poder. Por 
isso, o crente antes de procurar fazer alguma coisa para Jesus, deve primeiro abrir o seu coração 
ao Espírito Santo. «E destas coisas sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de 
meu Pai; ficai, porém, vós na cidade de Jerusalém, até que do alto estejais revestidos de poder» 
(Lucas 24:48, 49).  Esta mesma idéia da necessidade de o crente ficar cheio do Espírito Santo 
encontramos expressa no livro de Atos, cap. 1, v. 8: «Mas recebereis a virtude do Espírito 
Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a 
Judéia e Samária, e até os confins da terra.»  Conforme os ensinos da Bíblia, o crente deve ser 
inspirado pelo Espírito Santo em todo o seu trabalho, em todas as suas atividades diárias, e não 
só no trabalho da igreja. «Depois disse Moisés aos filhos de Isral: Eis que o Senhor tem 
chamado por nome a Bezaleel, o filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o Espírito de 
Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar 
invenções, para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em artifício de pedras para 
engastar, e em artifício de madeira para obrar em toda obra esmerada. Também lhe tem 
disposto o coração para ensinar a outros: a ele e a Aoliabe, o filho de Aisamaque, da tribo de 
Dã. Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda obra de mestre, e a mais engenhosa, e 
do bordador, em azul, e em púrpura, em carmesim, em linho fino, e do tecelão: fazendo toda a 
obra e inventando invenções» (Lodo 35:30-35).  Em sua Carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo 
diz que tudo quanto o crente faz deve ser feito para a glória de Deus. «De sorte que, quer 
comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus» (1 
Coríntios 10:31).  Uma vez cheio, o crente, do Espírito Santo, a sua vida se consagra mais a 
Deus e se santifica cada dia. Tudo quanto ele faz, desde o menor serviço até o mais honroso, 
desde o varrer uma casa até o pregar um sermão, ele faz para a honra e glória de Deus. Para o 
crente se faz sentir tão fortemente esta necessidade de encher-se do Espírito Santo que, 
podemos dizer sem receio de cair em erro, sem este requisito ele não poderá cumprir o seu 
dever com a igreja e para com Deus. O crente desligado do Espírito Santo é como a lâmpada 
elétrica desligada do fio: «Não há luz nem poder na sua vida.»  
 
 
6.Necessidade de o crente encher-se do Espirito Santo  

 
Todas as considerações que fizemos até aqui sobre a necessidade que o crente tem de encher-se 
do Espírito Santo referem-se mais às suas atividades na igreja; desejamos agora fazer salientar 
esta necessidade do ponto de vista da vida particular. Queremos, neste estudo, investigar se o 
encher-se do Espírito Santo é necessário a uma vida reta e pura. A necessidade aqui, segundo o 
nosso modo de pensar, é até mais imperiosa, porque é impossível ao crente uma vida cristã sem 
estar ele cheio do Espírito Santo. A quem ler os primeiros capítulos da primeira carta do 
apóstolo Paulo aos coríntios, se tornará mui claro até que condição pode o crente descer. E, se 
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tomar na devida consideração os seguintes fatos que vamos mencionar, há de se tornar mais 
patente esta grande necessidade.  

6.1. O Espírito Santo é quem nos garante a vitória: «Porque a lei do Espírito de 
vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte» (Romanos 8:2). «Digo, 
porém: andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne 
cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes opõem-se um ao outro: para 
que não façais o que quereis. Porém, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da 
lei» (Gálatas 5:16-18).  
6.2. E o Espírito Santo que torna real ao crente a sua posição em Cristo Jesus. 
«E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que 
clama: «Aba, Pai» (Gálatas 4:6).  
6.3. E o Espírito Santo que produz frutos cristãos em nossa vida: «Mas o fruto do 
Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, 
temperança. Contra estas coisas não há lei» (Gálatas 5:22, 23).  
6.4. E o Espírito quem nos fortalece o homem interior: «Para que, segundo as 
riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito 
no homem interior» (Efésios 3:16).  
6.5. E o Espírito Santo quem nos ajuda em nossas fraquezas: «E da mesma 
maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que 
havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos 
inexprimíveis» (Romanos 8:26).  
6.6. O Espírito Santo é o nosso grande Consolador e Ensinador: «E eu rogarei ao 
Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre: o Espírito 
da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o 
conheceis, porque habita convosco, e estará em vós» (João 14:16, 17).  
 

Diante dos fatos expostos nestas passagens e diante da relação íntima que precisamos manter 
com o Espírito Santo, reafirmamos que esta experiência de encher-se do Espírito é uma grande 
necessidade para cada crente.  
 
Conclusão  
A lógica de todo este estudo é: se as nossas vidas não são frutíferas, vitoriosas e alegres, a 
culpa é nossa. Se há falta de poder em nossa vida, é que não estamos devidamente relacionados 
com a fonte de poder, que é o Espírito Santo. Se as nossas pregações são sem efeito, é que são 
feitas por nós mesmos e em nosso próprio nome. A necessidade mais imperiosa do cristianismo 
em geral, hoje, e a nossa, em particular, é a da plenitude do Espírito Santo. Jesus fundou o seu 
reino, mas é o Espírito Santo quem o edifica. Ele é o sábio Arquiteto, o Mestre da grande obra; 
nós, os servos seus. E, se há, atualmente, muita confusão na grande obra de trazer o mundo a 
Cristo, é porque os servos estão querendo dirigir, O cristianismo em geral e os batistas em 
particular, muito especialmente aqui no Brasil, precisamos ler de novo o livro dos Atos dos 
Apóstolos, para aprendermos como os primeiros cristãos trabalharam, falaram, foram 
impedidos, sofreram castigos, prisões, etc., mas tudo debaixo da direção do Espírito Santo de 
Deus.  Não há falta de poder para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Toda a 
dificuldade se encontra em nós, encarregados de transmitir esse poder, encarregados de dar 
testemunho dessa vida em Deus. E dever do crente, portanto, examinar cuidadosamente a sua 
vida, arrepender-se da sua falta de poder, da falta de fruto, e entregar-se de corpo e alma ao 
Espírito de Deus, para que tenha vida em abundância, para que produza muito fruto, e o reino 
de Deus se estabeleça na terra como está estabelecido nos céus.  Uma advertência. Não 
devemos estar sempre a esperar um estado de êxtase ou outra manifestação visível, como 
ocorreu no dia de Pentecostes; porque o Espírito Santo nem sempre se manifesta por este meio. 
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O principal para nós, é entregarmo-nos voluntária e inteligentemente à sua direção. E, quando 
assim acontece, é claro que as nossas vidas serão muito mais frutíferas e mais poderosas. Uma 
das maiores evidências da presença do Espírito Santo em nossa vida são os mesmos frutos do 
Espírito. Devemos ter para com o Espírito Santo a mesma atitude de João Batista em relação a 
Jesus: «A ele convém crescer, porém, a mim diminuir.» Que assim seja com cada um de nós e 
com cada um dos que lêem e estudam este livro. «Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança» (Gálatas 5:22). Meu irmão, 
acham-se estes frutos em sua vida? Se não, ela não está cheia do Espírito Santo. Procuremos 
obter esta experiência maravilhosa da graça divina.  
  
 
 
 

7.TEOLOGIA ESCATOLOGICA 
  
 
A RECONSTRUÇÃO DO TEMPLO DE JERUSALÉM 

A reconstrução do templo de Jerusalém já é debatida pelas autoridades de Israel. 
Donativos já estão chegando para isso. O parlamento de Israel já se ocupa do assunto. Essa 
construção pode ser muito rápida devido às modernissimas técnicas empregadas em construção. 
Quando na guerra de 1967, Israel retomou a parte antiga de Jerusalém, que encerra o 
remanescente das muralhas do templo, um idoso historiador judeu (citado pela revista TIME), 
disse: “Agora chegamos ao mesmo ponto em que Davi chegou quando conquistou Jerusalém. 
Da conquista de Jerusalém por Davi, até o momento em que Salomão construiu o templo, 
houve apenas uma geração. Assim será também conosco”. O templo em consideração aqui é o 
da Tribulação (2 Ts 2.4; Mt 24.15), que será destruído naqueles mesmos dias. O profeta 
Zacarias diz que “a cidade será tomada”. Apocalipse 11.1 ,2 também fala da destruição desse 
templo. A passagem em apreço fala de medição do sentido de destruição. E também o caso de 
Salmo 60.6 e Lamentações 2.8. A destruição deste templo poderá ser causada também por 
terremoto, como os mencionados em Apocalipse 11.13 e 16.18,19. O retorno total dos judeus à 
sua terra, dar-se-á por ocasião da revelação de Cristo para o estabelecimento do Milênio - um 
reino teocrático proeminentimente judaico (Mt 24.3 1; Is 11.11,12). 
 
PREDOMINÂNCIA DE UMA CONFEDERAÇÃO DE NAÇÕES 

No dia 23 de maio de 1957, foi assinado um tratado em Roma, o qual, sem dúvida, foi o 
primeiro passo do cumprimento de uma antiga profecia de Daniel sobre a existência de urna 
confederação de nações, como única forma de expressão do poder gentílico mundial. A 
profecia está no capítulo 2, e se repete no capítulo 7 de Daniel. No Apocalipse, ela é vista à 
partir do capítulo 13. O dito tratado teve vigência a partir de 1~ de abril de 1958. O objetivo 
fundamental do tratado é a unificação da Europa mediante a formação dos Estados Unidos da 
Europa. Os seis países membros fundadores foram: Itália, França, Alemanha Ocidental, 
Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Novos membros foram admitidos mais tarde. 
 
SIGNIFICADO PROFÉTICO DESTA CONFEDERAÇÃO DE NAÇÕES. 

Esta coalização de nações a ser formada, segundo a profecia, na área geográfica do 
antigo Império Romano, está predita em Daniel 2.33,41-44; 7.7,8,24,25; Apocalipse 13.3,7; 
17.12,13. Não se trata de uma restauração literal e total do antigo Império Romano, tal como 
ele existiu, mas uma forma de expressão final dele, pois, conforme a palavra profética em 
Daniel 2.34, a pedra feriu a estátua, nos pés não nas pernas. As duas pernas representam o 
Império Romano dividido em dois, fato que teve lugar em 395 d.C. O império ocidental, com 
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sede em Roma e, o oriental, com sede em Constantinopla. Foi nessa condição que ele deixou de 
existir como duas pernas. O império ocidental caiu em 476, e o oriental, em 1453 d.C. A 
profecia bíblica destaca: “as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de 
barro “~(Dn 2.3 3). O Império Romano sob a forma das duas pernas, da profecia, já ocorreu, 
mas sob a forma de dez dedos dos pés (artelhos), nunca existiu. Portanto, está claro que Daniel 
2.41-44 ainda não se cumpriu. Não é o caso dos versículos 3 2-40 que já pertencem à história. 
Basta ler os versículos 40 e 41 para notar que, entre estes dois, há um hiato de tempo. 

 
 
 

 
DESTRUIÇÃO DA NAÇÃO DO “NORTE” E SEUS SATÉLITES. 

O aluno deverá, ao iniciar a leitura deste Texto, ler por inteiro os capítulos 38 e 39 de 
Ezequiel e o capítulo 2 de Joel. Temos nessas profecias a descrição da invasão de Israel por 
uma ~naçáo do “Norte”, nos dias finais da era atual. Ver as expressões “no fim dos anos “, 
e “nos ‘últimos dias”, em Ezequiel 38.8,16. 
 
A INTERVENÇÃO DIVINA 

O invasor e seus aliados serão totalmente derrotados e arruinados no próprio território 
de Israel, por intervenção divina direta. “Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, 
e os povos que estão contigo; a toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te 
darei, para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor 
Deus. “(Ez 39.4,5). Deus intervirá porque Israel é o Seu povo e Sua possessão. Em Ezequiel 
38.16, Deus chama Israel de “o meu povo “, e “a minha terra “. Isto é altamente significativo e 
deveria servir de aviso a todos aqueles que se levantam contra Israel. Deus afirmou a Abraão 
no passado: 

“Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das 
suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e Dã tua descendência. Dar-te-ei e à tua 
descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e 
serei o seu Deus.” (Gn. 17.7,8).  

 
Esta nação, de que trata as profecias já mencionadas, deverá, na época da invasão em 

apreço, ser muito poderosa belicamente, sabendo que a nação de Israel, desde há muito é líder 
reconhecida em matéria de estratégia de ataque e defesa. Nesse tempo Israel deve estar muito 
mais consolidada e fortalecida como nação, do que atualmente, e certamente possuindo maior 
território do que o atual (conforme Ez 3 8.8). Alguns estudantes da Bíblia julgam ser Gogue e 
Magogue símbolos dos poderes do mal contra o povo de Deus nos últimos dias, mas nesses 
capítulos de Ezequiel (38 e 39) vemos tratar-se claramente de povos e nações reais. Também 
em Gênesis 10.2 onde temos o rol das nações troncos originaram os demais povos, e também 
em 1 Crônicas 1.5, vemos que trata-se de povos reais e não simples símbolos do mal. O fatos 
importante nesses dois capítulos de Ezequiel é que Deus assegura que estará ao lado de Israel e 
intervirá sobrenaturalmente, abatendo esses inimigos do Seu povo: Gogue, o líder que intenta 
destruir Israel, juntamente com a coalizão de nações sob sua liderança. Duas vezes Deus afirma 
na citada profecia: “Eu sou contra ti, ó Gogue, príncipe e chefe de Meseque e Tubal.” (Ez 
38.3; 39.1). Os países atuais que situam-se ao norte geográfico de Israel são os que compõem a 
CEI (Comunidade dos Estados Independentes), a ex-União Soviética. Esse bloco de nações 
adotavam o comunismo ateu até recentemente como sistema político de governo, e ainda 
relutam nesse sentido. Metamorfoses políticas em grande escala vêm ocorrendo naquela parte 
do mundo, como é o caso da já citada CEI e também da UE (União Européia), antes conhecida 
como MCE (Mercado Comum Europeu). 
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GOGUE INVADIRÁ ISRAEL 

O estudo meticuloso das profecias mencionadas no início deste Texto, mostra que 
Gogue - a nação ou bloco de nações do norte da Terra, em relação à Israel, invadirá esse pais 
nos últimos dias. A Bíblia localiza Gogue ao norte de Israel (Ez 38.6,1 5; 39.2; Jl 2.20). Essa 
poderosa nação do norte será ajudada nessa invasão por nações européias, asiáticas e africanas. 
Veja a lista completa desses atacantes: Magogue, Meseque, Tubal (Ez 3 8.2,3). Persas, etíopes, 
Pute, Gômer, Togarma, e muitos povos (Ez 38.5,6). Líbios (Dn 11.43). Pelo estudo dos 
capítulos 38 e 39 de Ezequiel, e 10 de Gênesis, vemos que muitos nomes geográficos estão hoje 
modificados devido a evolução das línguas e os problemas de tradução e transliteração. O 
estudo comparativo da etnologia antiga e moderna dessas regiões, facilitará a identificação das 
mesmas: 
 
1. Gogue. Magogue. Meseque. Tubal (Ez 3 8.2,3). No versículo 2, a “Tradução 
Brasileira” emprega a expressão “prínci,pe de Rós“, sendo “Rôs” uma transliteração direta do 
hebraico, que muitos pensam significar “Rússia”, neste contexto da profecia de Ezequiel. As 
versões de Almeida “Atualizada” e “Corrigida”, empregam a expressão “príncipe e chefe “. 
 
2.            Gogue, o próprio texto bíblico explica que se trata do governante de Meseque e Tubal, 
da terra de Magogue. 
 
3. Magogue. Meseque, Tubal. Regiões primitivas ocupadas pelos citas e tártaros, grandes 
remos do passado, correspondendo hoje à moderna CEI (Comunidade dos Estados 
Independentes). Josefo declara que Magogue ocupa a região das citas e tártaros (Josefo, 
Vol.1.6.1). Meseque converteu-se graficamente em Tubal é o moderno nome de Tobolsk, uma 
das principais cidades russas. 
 
4. Gômer, Togarma (Ez 38.6). Gômer veio a Germânia  e modernamente a 
Alemanha,               corresponde a  Armênia e Turquia. 
 
5. Persas, etíopes. Pute (Ez 3 8.5). A Pérsia tem o moderno nome Ira. Ela adotou este 
nome em 1935. Em 1932 ela firmou um acordo com Moscou, que em caso de guerra as forças 
da Rússia terão permissão de cruzar seu território para atacar a Mesopotâmia. Segundo esta 
profecia de Ezequiel 3 8.5, o Irá tornar-se-á comunista ou pró-comunista. A Etiópia moderna é 
fácil localizar pelo seu outro nome: Abissínia. A Etiópia original ficava na bacia dos rios Tigre 
e Eufrates (Gn 2.14). Daí seus habitantes emigraram para a África e fundaram o extenso reino 
da Etiópia, do qual hoje a Abissinia é uma pequena fração. Etiópia é palavra grega; em 
hebraico é Cuxe ou Cush. Os etíopes originaram muitos povos africanos. Pute é a atual Líbia, 
vizinha do Egito. A Pute primitiva era uma região muito mais extensa. Esses dois últimos 
povos (líbios e etíopes) são também mencionados na profecia de Daniel 11.43, pertinente ao 
assunto em pauta. 
 
MOTIVOS DA INVASÃO DE ISRAEL POR GOGUE 

Os motivos da invasão de Israel por Gogue serão principalmente dois: as riquezas de 
Israel, inclusive as do Mar Morto (Ez 38.11,12), e a posição estratégica que Israel 
ocupa. “Assim diz o Senhor Deus: Esta é Jerusalém; pu-la no meio das nações e terras que 
estão ao redor dela. “ (Ez 5.5). Gogue será derrotado no próprio pais de Israel (Ez 39.4,5). Será 
uma sobrenatural intervenção divina (Ez 38.1 9,20). Haverá também rebelião entre as próprias 
tropas atacantes (Ez 38.2 1). Tremendos flagelos sobrenaturais atingirão em cheio o inimigo 
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(Ez 3 8.22). O morticínio será incalculável (Ez 39.1 2). Muitos confundem esta guerra de 
Gogue e seus aliados contra Israel, com a Batalha de Armagedom, de que tratamos noutra 
Lição. Há muita diferença entre os dois conflitos. O ataque de Gogue contra Israel começará no 
início da 70ª “semana” de Daniel 9.27, isto é, no início da Grande Tribulação (ou um pouco 
antes). Já o Armagedom ocorrerá no final da “semana “. Na invasão de Israel por Gogue, 
apenas um grupo de nações participará; já no Armagedom participarão “todas as nações” (Ap 
16.14; 19.19; JL 3.2; Zc 12.3b; 14.2-4,9). No época da invasão de Israel por Gogue, o bloco de 
dez nações, na área do antigo Império Romano, já está formado, e o Anticristo em evidência, 
ocultando sua verdadeira identidade e propósito. 

A queda total e irrecuperável de Gogue e seus aliados, originará um tremendo vazio e 
desequilíbrio na liderança do poder político e bélico mundial. O vazio deixado pela queda de 
Gogue deixará o caminho aberto para o surgimento imediato do Anticristo no cenário mundial, 
como líder e salvador da crítica situação mundial. 
 
CONVERSÃO EM MASSA DE JUDEUS. 

Como resultado da intervenção divina salvando miraculosamente Israel, os judeus e as 
nações da Terra reconhecerão que há um Deus que governa todas as coisas. “Manfestarei a 
minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a 
minha mão, que sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel 
saberão que eu sou o Senhor seu Deus. “(Ez 39.21,22). Isso resultará na conversão de muitos 
judeus e no derramamento do Espírito Santo. 
 
O CUMPRIMENTO PARCIAL DA PROMESSA DO ESPÍRITO SANTO 

Em Joel 2.20, vemos o Senhor destroçando o exército invasor que vem do norte, e, no 
versículo 28, temos a promessa do derramamento do Espírito Santo. Essa promessa cumpriu-se 
parcialmente no Dia de Pentecoste (At 2.16,17). Por que dizemos parcialmente? - Por duas 
razões: primeiro, em Joel 2.28 fala de derramar “O” Espírito, o que significa um derramamento 
pleno. Já em Atos 2.17, a Palavra fala de derramar “DO” Espírito, o que significa um 
derramamento parcial. São pequenas palavras que alteram grandemente o sentido habitual das 
coisas. Segundo, no Dia de Pentecoste, e desde então, não se cumpriram os sinais preditos em 
Joel 2.30,31, os quais ocorrerão somente durante a Grande Tribulação (Mt 24.29; Ap 6.12-14; 
At 2.19,20). Haverá, portanto, um grande despertamento espiritual entre os judeus, resultando 
em muitas conversões. Leia Joel 2.31,32, atentando bem para a conjunção ~ ligando o versículo 
31 ao 32. 

 
“Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu 
nome.” (Mt 24.9). Esta última referência é muitas vezes aplicada à Igreja, quando na verdade 
trata-se de Israel nesse tempo, e dai para a frente. O derramamento do Espírito Santo que teve 
inicio entre os judeus, no Dia de Pentecoste, foi interrompido, mas, terá então pleno 
cumprimento, e precederá de fato o “Dia do SENHOR” (At 2.17,20). 
 
OS 144.000 JUDEUS SALVOS DURANTE A GRANDE TRIBULAÇÃO 

Esta obra começará nesse tempo. Serão selados por anjos de Deus. Esse selo, refere-se 
certamente ao que está descrito em Apocalipse 14.1, isto é, os 144.000 são representantes das 
tribos. Certamente dentre eles sairão os missionários que levarão ao mundo a Palavra de Deus, 
conforme afirma a profecia de Isaias 66.1 9. Eles substituirão a Igreja na obra de testemunhar 
de Deus. Deus nunca ficou sem testemunho, nem mesmo durante a apostasia de Israel (1 Rs 
19.19; Rrn 11.5). A mensagem que eles pregarão não é o Evangelho que conhecemos,mas o 
chamado“evangelho do reino” (Mt 24.14), o qual anuncia a iminente volta do Salvador à Terra 
e o julgamento das nações impenitentes. Esse Evangelho foi anunciado por João Batista (Mt 
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3.2), por Jesus (Mt 4.23), e pelos doze apóstolos (Mt 10.7); mas, como os judeus rejeitaram o 
Rei, o Evangelho passou a ser anunciado a todas as nações (Mt 28.19). As palavras de Jesus em 
Mateus 10.23, sem dúvida referem-se a esse tempo em que os judeus pregarão o Evangelho 
antes da Sua volta. Os pormenores do contexto da passagem em foco, mostram tratar-se de 
eventos futuros. “Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra; porque em 
verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho 
do homem.” O resultado do testemunho dos judeus durante a Grande Tribulação vê-se na 
grande multidão salva dentre todas as nações, na época da Tribulação (Ap 6.9-1 1; 7.9). Os 
mensageiros de Deus sofrerão muito (Mt 24.9). O Evangelho do reino é constituído de ensino, 
pregação e milagres (Mt 4.23). Logo, haverá muito milagre. Muita gente fica chocada por não 
ver despertamento espiritual em Israel atualmente. Ora, a Bíblia revela que primeiro virá o 
despertamento nacional, político. Isto está acontecendo perante os nossos olhos, hoje (Ez 37.1-
8). Depois é que virá o despertamento espiritual (Ez 37.9-14). Por que dizemos parcialmente? - 
Por duas razões: primeiro, em Joel 2.28 fala de derramar “O” Espírito, o que significa um 
derramamento pleno. Já em Atos 2.17, a Palavra fala de derramar “DO” Espírito, o que 
significa um derramamento parcial. São pequenas palavras que alteram grandemente o sentido 
habitual das coisas. Segundo, no Dia de Pentecoste, e desde então, não se cumpriram os sinais 
preditos em Joel 2.30,31, os quais ocorrerão somente durante a Grande Tribulação (Mt 24.29; 
Ap 6.12-14; At 2.19,20). Haverá, portanto, um grande despertamento espiritual entre os judeus, 
resultando em muitas conversões. Leia Joel 2.31,32, atentando bem para a conjunção ~ ligando 
o versículo 31 ao 32. “Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as 
nações, por causa do meu nome.” (Mt 24.9). Esta última referência é muitas vezes aplicada à 
Igreja, quando na verdade trata-se de Israel nesse tempo, e dai para a frente. O derramamento 
do Espírito Santo que teve inicio entre os judeus, no Dia de Pentecoste, foi interrompido, mas, 
terá então pleno cumprimento, e precederá de fato o “Dia do SENHOR” (At 2.17,20). 
 
A GRANDE TRIBULAÇÃO 
 
O Tipo de Paz que a Terra Gozará Nessa Época 

As passagens bíblicas supracitadas e outras semelhantes, falam da paz e prosperidade 
que a Terra experimentará no princípio do governo centralizado da Besta. Daniel 11.36 diz que 
o seu govemo será próspero. Ela convencerá o mundo de que está raiando a era da paz e do 
progresso com que a humanidade sonhava. A política, a religião, a economia, e a ciência, serão 
suas metas principais. A ciência atingirá um ponto nunca alcançado. Todo esse progresso será 
falso, porque será superficial e durará pouco. Logo depois, a Besta revelará seu verdadeiro 
caráter maligno, ao mesmo tempo em que os juízos desencadeados do Céu, sob os selos, as 
trombetas e as taças registrados nos capítulos 6 a 18 de Apocalipse, porão tudo a descoberto, 
mostrando que as multidões foram completamente iludidas. 
 
O Cavaleiro e Seu Cavalo (Ap 6.2)              

O cavalo e sua cor branca, falam da conquista, vitória e paz. O cavalo nas guerras 
antigas era elemento de primeira necessidade. O arco do cavaleiro fala do longo alcance e 
amplitude de seus empreendimentos. A sua arrancada será a princípio, vitorioso, inclusive 
porque não enfrentará qualquer protesto e oposição da verdadeira Igreja. Nesse tempo ela já 
estará na glória com o Senhor. A coroa, o cavalo branco e a arrancada vitoriosa do Anticristo, 
tudo fala dele como o falso messias e solucionador das crises mundiais. Seu  governo será a 
falsificação do milênio de Cristo. Sim, ele imita o Cristo verdadeiro, que monta outro cavalo 
branco. “Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, 
e julga e peleja com justiça.” (Ap 19.11). Cristo quem abre o selo, conforme o versículo 1 que, 
juntamente com o versículo 2, tratam do cavaleiro e seu cavalo branco. O branco aí representa a 
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paz e a prosperidade que o Anticristo a princípio promoverá. Além disso, os componentes de 
uma comitiva de Cristo, é de se esperar que sejam de melhor qualidade, e não como os que são 
vistos no capítulo 6 de Apocalipse. A comitiva de Cristo é de exércitos do Céu (Ap 19.14). Já 
aqui, em Apocalipse 6.3-8 vemos uma comitiva macabra, aterradora, infernal. No versículo 4 
vemos discórdia, luta e morte. Logo, o cavaleiro e seu cavalo branco, em Apocalipse 6.2, falam 
da falsa paz e prosperidade mundial que o Anticristo forjará e apresentará ao mundo, ao 
emergir no cenário internacional (1 Ts 5.3). 
 
 
 
O Número da Besta: 666 

Três coisas a Bíblia diz sobre a Besta: seu nome, número e marca. No momento, só o 
seu número nos é revelado: 666. A pessoa e o nome serão revelados após o arrebatamento da 
Igreja (2 Ts 2.7,8). Portanto, os que estão aguardando o arrebatamento da Igreja, não 
necessitam saber disso agora; os que aqui ficarem saberão ... O número repartido três vezes no 
nome da Besta, fala da suprema exaltação do homem, cujo número na numerologia bíblica é 6. 
As três vezes, pode significar o homem exaltando-se a si mesmo como se fosse Deus, como 
está dito em 2 Tessalonicenses 2.4. O número do Deus trino é 3. 
Quanto a Besta ter número, convém notar que as nações mais adiantadas projetam pôr em 
prática um sistema de números permanentes para todos os cidadãos, a partir do nascimento ou 
da naturalização, visando o controle total da população. Os computadores já estão fazendo isso, 
controlando animais e mercadorias. Entramos na era em que tudo será controlado à base de 
números. Em todos os países já há muita coisa controlada à base de números permanentes. 
 
ASSIM SERÁ A GRANDE TRIBULAÇÃO 

A palavra tribulação significa literalmente comprimir com força, como se faz com as 
uvas no lagar, ou com a cana de açúcar na moenda. A tribulação aqui tratada, abrange o período 
da ascendência e governo do Anticristo. O termo tribulum, da latim, também leva ao mesmo 
sentido. 
 
Duração da Grande Tribulação 

A Grande Tribulação abrangerá um período de sete anos, dos quais os piores serão os 
últimos três anos e meio. Quanto a esse período, diz a Escritura: “Proferirá palavras contra o 
Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará .em mudar os tempos e a lei; e os santos 
lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, dois tempos e metade dum tempo.” (Dn 7.25). 
“Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 
quarenta e dois meses; e abriu a boca em blasfêmias contra Deus> para lhe difamar o nome e 
difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu.” (Ap 13.5,6). O sofrimento nesse 
tempo será de tal monta que, se durasse mais tempo ninguém escaparia com vida. “porque 
nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem 
havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria 
salvo, mas., por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados. “(Mt 24.21,22). 
 
A Pior Fase da Grande Tribulação 

A primeira menção bíblica da tribulação está em Deuteronômio 4.30: “Quando 
estiveres em angústia, e todas estas cousas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o 
Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz. Outras passagens que podem ser lidas agora, são: Dt 
31.29; Is 13.9-13; 34.8; Ez 20.33-37; Jr 30.5,11; Dn 12.1; JJ 1.15. Como já dissemos, a pior 
fase da Grande Tribulação, será quando o Anticristo romper sua aliança feita com os judeus, e 
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começar a persegui-los. Tal fato ocorrerá quando ele exigir adoração e os judeus recusarem 
oferecê-la. Os “santos” perseguidos pela Besta, referidos em Daniel 7.2 1,25 e Apocalipse 
13.7, são, em primeiro plano. Ao romper sua aliança com os judeus, o Anticristo romperá 
também com a igreja apóstata, da qual ele recebeu apoio enquanto necessitou da sua influência 
para galgar o poder, e a destruirá (Ap 17.16). Ele destruirá a igreja falsa para implantar a nova 
forma de adoração dele mesmo. Apesar da Grande Tribulação visar em primeiro lugar os 
judeus, o mundo todo sofrerá os seus efeitos Jr 25.29-32; Ap 13.7,8). Deus entrará em juízo 
com o Seu antigo povo,_para expurgalo e levá-lo ao arrependimento e conversão (Ez 20.33-39; 
Jr 30.7; Zc 14.2a; 13.8,9 12.9; Rm 11.26,27; Mt 23.39). 

A descrição mais detalhada e completa que temos da Grande Tribulação é a que se 
encontra em Apocalipse, capítulos 6 a 18. Os capítulos 6 a 9 abrangem a primeira parte, 
chamada Tribulação. Os capítulos 10 a 18 abrangem a segunda parte, denominada Grande 
Tribulação. Esta última parte é referida em Apocalipse e Daniel como “quarenta e dois 
meses “, “um tempo, dois tempos e metade de um tempo” e “mil duzentos e sessenta dias” (Ap 
11.2,3; 12.6,7,14; 13.5; Dn 7.25). É nesse tempo de justiça divina que as sete piores pragas, sob 
as taças de juízo, serão derramadas na Terra, como vemos em Apocalipse, capítulos 15 e 16. 
Nesse tempo, as forças da natureza que operam nos Céus entrarão em convulsão (Mt 24.29; Jl 
2.20). É interessante notar em Apocalipse, a partir do capítulo 6, quantas vezes os Céus são 
mencionados como palco de tremendos eventos. Em Isaias 13.11, Deus afirma: “Castigarei o 
mundo por sua maldade, e os perversos por causa da sua iniqüidade; farei cessar a arrogância 
dos atrevidos> e abaterei a soberba dos violentos.” Talvez porque nesse tempo de apostasia, o 
povo não crerá no Inferno (como milhões fazem hoje), haverá nesse mesmo tempo uma 
amostra do Inferno para eles, durante cinco meses. Apocalipse 9.1-6 dá conta disso. 
 
HAVERA SALVAÇÃO DURANTE A GRANDE TRIBULAÇÃO? 

Muitos perguntam: “Haverá salvação durante a Grande Tribulação?” Sim, haverá. É 
fácil provar biblicamente. Uma única passagem como a de Apocalipse 7.14 bastaria para 
isso. “Respondi-lhe: meu Senhor tu o sabes. Ele, então, me disse: São estes os que vêm da 
grande tribulação, lavaram suas vestiduras, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. ‘~ A 
melhor tradução deste texto é a de Almeida Revista e Atualizada. O verbo “vir” está de fato no 
tempo presente. Outras passagens que evidenciam a salvação durante a Tribulação: Ap 6.9-1 
1;12,17; 7.9-11; 15.2; 20.4; JI 2.32, diz: “E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do 
Senhor será salvo; porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, assim 
como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar”. 
 
Como Haverá Salvação nesta época? 

Muitos objetam aqui, dizendo: Como pode haver salvação nessa época quando a 
dispensação da Graça terá findado e o Espírito Santo terá arrebatado a Igreja? Perguntar assim 
é ignorar o plano de Deus através da Bíblia, para com o homem que Ele criou. A esta pergunta 
respondemos com outra pergunta: Como o povo se salvava antes da dispensação da Graça, e, 
como operava o Espírito Santo nessa época? O povo salvava-se pela fé no Redentor prometido 
que havia de vir. Isso era também salvação pela graça (At 15.11; Ef 1.4; 1 Pe 1.19,20; Ap 
13.8). Eles também tinham o Evangelho (Gl 3.8; Hb 4.2). 

Agora, uma coisa é certa: as condições espirituais prevalecentes durante a Tribulação, 
não serão favoráveis como hoje. Tremendas trevas espirituais envolverão o mundo. Haverá 
também oposição sem paralelo. Não poderá ser de outra maneira, pois trata-se do reino do 
Anticristo. Haverá, sim, multidões de salvos dentre os judeus e os gentios. Em Apocalipse 6.9-
11 e 7.9-11, vemos uma multidão de gentios salvos no Céu, porém saídos da Terra, após 
sofrerem martírio. No meio dessa multidão estarão aqueles que não subiram no arrebatamento, 
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e, despertados por tal fato, decidirão permanecer fiéis, a despeito de toda e_qualquer prova_e 
sofrimento. Sim, haverá santos durante a Grande_Tribulação. 
 
As Duas Testemunhas (Ap 11) 

Durante os negros dias da Tribulação haverá duas testemunhas especiais da verdade 
divina, profetizando aqui na Terra (Ap 11.3-12). Esses dois homens serão intocáveis até que 
cumpram a sua missão (Ap 11.7). Ambos serão mortos pela Besta. Comparando-se Zacarias 
4.11-14 com Apocalipse 11.4, vê-se que essas duas testemunhas estão agora no Céu. Devem ser 
Enoque e Elias, do Antigo Testamento. Ambos não passaram pela morte (Gn 5.24 e 2 Rs 2.11). 
Moisés não pode ser um deles, pois morreu (Dt 34.5,6). E, aos homens está ordenado morrerem 
apenas uma vez (Hb 9.27); ao passo que essas testemunhas ainda morrerão aqui. 

O fato não é relevante para a Igreja do Senhor, uma vez que quando essas duas 
testemunhas atuarem aqui, a Igreja já estará com Cristo na glória. Certamente a permanência de 
Enoque e Elias no Céu (se são eles), em corpos fisicos, são casos especiais. As palavras “Ora, 
ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do homem”, de João 
3.13, têm sentido diferente daquele que geralmente se pensa. Significam subir ao Céu por seu 
próprio poder. 
  
O MILÊNIO EM RELAÇÃO À IGREJA 

No Milênio a Igreja estará glorificada com Cristo. Ela é o Seu povo especial, como 
povo espiritual. “o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniqüidade e 
purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras.” (Tt 2.14 - ARC). Já Israel é um 
povo especial de Deus, para uma missão terrena. “Porque tu és povo santo ao Senhor, teu 
Deus; o Senhor, teu Deus, te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os 
povos que há sobre a terra. “(Dt 7.6). 
 
A Igreja Estará Glorificada no Milênio 

A Igreja estará glorificada com Cristo na Jerusalém celeste (Cl 3.4; 1 Pe 5.1; Rm 
8.17,18). Vemos assim, mais uma vez, que o Milênio será uma época de manifestação da glória 
de Deus: glória da Jerusalém celeste, glória no templo milenial, e glória na Igreja. Essa glória 
divina, o homem perdeu ao cair (Rm 3.23), mas com o advento de Jesus em Belém, ela 
começou a ser-lhe restaurada (Lc 2.9,14). Os salvos virão à Terra sempre que quiserem. 
Teremos um corpo como o de Cristo ressurreto, que se locomovia sem limitações (Fp 3.21; Jo 
20.19, 26; Lc 24.15,31). 
 
O Conhecimento de Deus Será Universal 

O conhecimento divino, abundante durante o Milênio, não virá primordialmente pelo 
estudo. Será antes intuitivo (Is 11.9; Jr 3 1.34; Hc 2.14). Isso será maravilhoso! Os judeus, por 
sua vez, continuarão levando a efeito um grande movimento missionário (Is 66.19). Conforme 
Isaias 52.7, a evangelização estará em primeiro plano. Aí trata-se da pregação das boas-novas. 
Multidões serão salvas. A população da Terra crescerá rapidamente sob as benignas condições 
do Milênio. Se não houvesse salvação durante o Milênio, este seria uma decepção. 
 
A ÚLTIMA REVOLTA DE SATANÁS 
No final da execução do plano de Deus para este mundo, ocorrerão três grandes conflitos ou 
guerras. O primeiro é o que está registrado em Ezequiel, capítulos 38 e 39. Um bloco de nações 
chefiadas pela nação do “Norte”, invadirá Israel no início da Tribulação (ou um pouco antes). 
Deus intervirá de maneira sobrenatural a favor de Israel e os atacantes serão totalmente 
destruidos.  O segundo conflito armado é o de Zacarias 14.1-4; Joel 3.9,12 e Apocalipse 16.13-
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16;19.11-21.     Aqui, o Anticristo chefiando todas as nações do mundo avança para exterminar 
Israel e lutar contra Deus. O Senhor Jesus então descerá do Céu e destruirá todos os exércitos 
atacantes. O Anticristo e seu Falso Profeta serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, e 
Satanás ficará preso por mim anos. Isso ocorrerá no final da Grande Tribulação. O terceiro 
conflito está descrito em Apocalipse 20.7-10. Aqui Satanás engana e subverte as nações contra 
Deus. Deus então derramará fogo do Céu e consumirá a todos. Satanás será lançado no seu 
lugar definitivo: o lago de fogo e enxofre. Isso se dará no final do Milênio. Desta maneira, os 
que nascerem durante o Milênio terão uma oportunidade de escolha: obedecer a Deus ou ao 
diabo. No princípio da história humana Adão teve tal oportunidade. Agora, no final da história 
humana, o homem igualmente tê-la-á. Será a última rebelião que Satanás instigará contra Deus. 
“Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a 
seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gogue e Magogue, a fim de reuni-las 
para a peleja. O número dessas é como a areia do mar (Ap 20.7,8). 
 
Quem é Gogue e Magogue, em Apocalipse 20.8? 
Gogue e Magogue, em Apocalipse 20.8, são as nações rebeladas contra Deus, instigadas por 
Satanás, e conduzindo um furioso ataque contra os santos. Não se trata absolutamente de 
Gogue e Magogue relatados em Ezequiel, capítulos 38 e 39. Vejamos na página seguinte as 
razões disso num quadro comparativo. 
 
POR QUE SATANÁS SERA SOLTO 
Após mil anos de paz, justiça e prosperidade para todos, sem o Tentador, este volta às suas 
atividades malignas. “Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua 
prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gogue e Magogue, a fim 
de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela 
superficie da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida; desceu, porém, 
fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e 
enxofre, onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta; e serão 
atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. “(Ap 20.7-10). O Por Que Dessa 
Soltura Momentânea Vejamos algo do por que disso; dessa liberdade tão curta de Satanás: 
 
a)            Provar os que nasceram durante o Milênio. Lembremo-nos de que nem Jesus foi 
isento de tentação. 
 
c) Revelar que o coração humano não convertido, permanece inalterado, mesmo sob o reino 

pessoal do Filho de Deus. Hoje em dia o homem culpa o diabo por suas maldades, 
infortúnios, transgressões e quedas. Durante o Milênio não haverá diabo nenhum para tentar, 
mas ver-se-á que os mil anos de bênçãos inigualáveis sob Cristo, não transformará o homem. 
O problema não é de ambiente; é de coração. 

 
d) Demonstrar que Satanás é totalmente incorrigível. Veja que após passar mil anos na prisão, 

Satanás é o mesmo de sempre. Será essa uma revolta mundial. Aqueles que atualmente 
gostam de revoltas e de promovêlas, assim como contendas, divisões, rebeliões, saibam que 
tudo isso procede do Inferno. Essa última revolta de Satanás será imediatamente neutralizada 
e os revoltosos, exterminados (Ap 20.9). 

c) Demonstrar pela última vez quão pecaminosa é a natureza humana, e que o homem por si 
mesmo jamais se salvará, mesmo sob as melhores condições. O homem falhou antes, sob todas 
as condições favoráveis possíveis; sob a Lei e a Graça, e, agora sob as condições gloriosas do 
Milênio. Esse fracasso final do homem é uma explicação de Tiago 1.14, onde vemos que o mal 
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é residente, imanente em nós. Somos pecadores por natureza. A inclinação para pecar 
éimanente no homem, desde que nasce (Sl 58.3; 51.5). Só o sangue de Jesus Cristo pode 
purificar-nos detodo pecado (1 Jo 1.7). O Julgamento dos Anjos Caídos É consentâneo crer que 
os anjos decaídos, tanto os livres que trabalham agora para Satanás, como os 
aprisionados “...para o juízo do grande Dia...” (Jd v. 6) e ainda os demônios, serão julgados 
juntamente, com o diabo, a quem eles acompanharam, obedeceram e serviram (Ap 20.10; 2 Pe 
2.4; Jd v. 6; Lc 8.3 1; Mt 8.29). 
 
A Igreja certamente estará associada neste juízo, pois travou renhido combate contra o diabo e 
suas hostes. E pois justo que a Igreja os julgue também. “Não sabeis que havemos de julgar os 
próprios anjos?... “(1 Co 6.3). Este evento marcará o ponto final da libertação de ação do 
diabo, dos anjos decaídos e dos demônios. É o final da sua carreira maligna (Mt 25.41). O 
JUÍZO FINAL Nessa ocasião os impios falecidos, de todas as  épocas, ressuscitarão com seus 
cornos literais e imortais, porém carregados de pecado (Ap 20.1 1-15; Mt 10.28). Esse 
julgamento será para aplicação de sentenças, pois o pecador já está condenado desde quando 
não crê no Filho de Deus como seu Salvador. João 3.18, diz: “Quem nele crê não é julgado; o 
que não crê)á está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.” 
 
O Grande Trono Branco 
 
“Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cujapresençafugiram a terra e o 
céu, e não se achou lugar para eles. “Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos 
em pé diante do trono. Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o Livro da Vida, foi aberto. 
E os mortos (Ap 20.1 1,12). 1. “De cuja presença fugiram a terra e o céu”}At 20.11). Assim 
como o sol, ao nascer, ofusca a lua e as estrelas, e estes parecem recuar para o infinito, e não 
podem ser vistos devido a superior claridade do sol, o mesmo ocorrerá com a Terra e o Céu 
quando o Filho de Deus se manifestar na Sua excelsa glória para julgar os mortos. É a glória 
que eles (os mortos) se privaram de participar quando em vida escolheram viver no pecado. No 
Juízo das Nações, que ocorreu antes do Milênio, Jesus fez o mesmo ante os vivos, aparecendo 
cheio de glória e majestade 
(Mt 24.30; 25.31). 2.          “Os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do 
trono” (Ap 20.12). 
“Grandes” e “pequenos” aí, têm a ver com importância, posição, prestígio, influência, e não 
com tamanho ou idade. Veja à luz do original os seguintes contextos: Ap 11.18; 13.16; 19.5,18; 
Mt 10.42; At 8.10; 26.22. 
 
O Julgamento e os Livros no Céu 
“... Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o Livro da Vida, foi aberto. E os 
mortosforam julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito 
nos livros.” (Ap 20.12). 
 
Alguns desses livros devem ser: 
-              O livro da consciência (Rm 2.15; 9.1). 
-              O livro da natureza (Jó 12.7-9; Rm 1.20; S119.1-4). 
-              O livro da Lei (Rm 2.12); Ora, a Lei revela o pecado (Rm 3.20). 
-              O livro do Evangelho (Rm 2.16; Jo 12.48). 
-              O livro da nossa memória (Lc 16.25: “Filho, lembra-te... “); Mc 9.44 (aí deve ser 
uma alusão ao remorso constante no Inferno. Ver o contexto: versículos 44-48). 
Ler ainda Jr 17.1). 
-              O livro dos atos dos homens (Ap 20.12; Mc 12.36; Lc 12.7; Ml 3.16). 
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-              O livro da vida (Ap 20.12; Sl 69.28; Dn 12.1; Le 10.20; I~p43). 
 
do “livro da vida” nessa ocasião é certamente para provar aos céticos julgados, que seus nomes 
não se encontram nele (Mt 7.22,23). 
 
Os Que Morreram Sem Conhecer o Evangelho 
 
Quanto aos que morreram sem conhecer o Evangelho, deixemos com Deus. Sendo Deus 
perfeito em justiça como é, terá um lei parajulgar os que pecaram sem lei, isto é, sem 
conhecerem a lei (Rm 2.12). De uma coisa estejamos certos: diante de Deus ninguém é 
inocente, inclusive os pagáos (Rm 2.15; 10.18; Is 5.3b; S119.3,4; Já 12.7-9). O “Juiz de toda a 
terra” saberá fazer justiça (Gn 18.25). Só Ele é o juiz dos que morreram (Àt 10.42); e a Bíblia 
assegura que ojuízo de Deus é “segundo a verdade” (Rm 2.2), e que os juízos de Deus são 
verdadeiros e justos (Ap 
16.7). 
 
A RENOVAÇÃO DOS CÉUS E DA TERRA 
Satanás, seus anjos e demônios, ainda não estão ocupando o Inferno final, mas este já está 
preparado para eles (Mt 25.41). Desde que Satanás foi expulso do Céu, com os anjos que o 
seguiram na sua rebelião contra Deus, o espaço tem sido a sede de suas atividades, e a Terra, o 
seu principal campo (Ef 2.2; 6.12; Jó 2.2). Durante a Grande Tribulação, ele foi expulso dos 
céus estelares para a Terra (Ap 12.8,9,12b). Uma vez Satanás lançado no lago do fogo e 
enxofre, Deus começará estabelecer o Seu reino eterno. 
 
Novos Céus e Nova Terra 
“Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para 
fogo, estando reservados para o Dia do Juízo e destruição dos homens impios.” “Virá, 
entretanto, como ladrão, o Dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, 
e os elementos se desfarão abrasados; também a terra e as obras que nela existem serão 
atingidas.” 
 
“Visto que todas essas co usas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem 
em santo procedimento e piedade,” 
 
“esperando e apressando a vinda do Dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, 
serão desfeitos, e os derreterão.” 
 
“Nós, porém, segundo a sua promessa, esp eramos novos céus e nova terra, nos 
quais habita justiça. “ (2 Pe 3.7,10-1 3). 
 
Somente obras humanas serão consumidas (Hb 12.27; 2 Pe 3.10). O mesmo Deus que 
preservou a sarça, de se consumir (Ex 3.2), e tornou imune ao fogo os três jovens hebreus (Dn 
3.25), também pode preservar o povo salvo, saído do Milênio e tudo mais que Ele quiser, 
durante esta expurgação final dos Céus e da Terra. “Ponho as minhas palavras na tua boca e te 
protejo com a sombra da minha mão, ara ue eu estenda novos céus, unde nova terra e di a a 
Sião: Tu ésomeu povo.” (Is 51.16). c-~r~u~ ~ &LD 
Quando o juízo divino caiu sobre o Egito por oprimir o povo de Deus, enquanto os 
primogênitos dos egípcios eram mortos, os judeus eram preservados pela providência divina 
através do sangue protetor (Êx 12.23). Milagre idêntico ocorrerá aqui. 
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Por que Céus e Não Somente Terra Serão Expurgados? 
Já dissemos que o espaço sideral está contaminado pela ocupação de Satanás e seus agentes (Jó 
15.15; Mt 13.4,19; Ec 10.20). Assim vemos que esse ato divino extinguirá o pecado do 
universo todo. Aqui se cumprirá integralmente João 1.29: “... Eis o Cordeiro de Deus, que tira 
o pecado do mundo!” Mundo aí, é kosmos no original, que na Bíblia implica não somente a 
humanidade, mas o próprio mundo fisico em que ela habita, como já mostramos anteriormente. 
Cumprir-se-á então também, plenamente, Mateus 5.5: “Bem-aventurados os mansos, or ue 
herdarão a terra.” Não uma Terra como a atual em que o pecado cam�eiae satura, mas aquela 
deque estamos tratando (S1 37.11,29; 115.16). 
 
Nesse tempo haverá perfeita harmonia entre o Céu e a Terra. “...e que, havendo 
feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as co 
usas, quer sobre a terra, quer nos céus.” (Cl 1.20). Nesse tempo “céu e terra hão de ser a 
mesma grei “, como bem diz o poeta sacro. Sim, porque o muro de separação (o pecado), já foi 
desfeito totalmente. 
 
O ETERNO E PERFEITO ESTADO 
Durante Seu ministério terreno, Jesus fez menção de uma nova era que há de vir na 
consumação do atual sistema mundial; mas é nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse que se 
encontram literalmente descritas as glórias desta maravilhosa era, quando Deus será tudo em 
todas as coisas. Aqui finda o tempo na história humana e começa g “dia eterno “, conforme 2 
Pedro 3 18 (ou “dia da eternidade “, como registra a Versão Revista e Corrigida). A santa 
cidade de Jerusalém celestial baixará de vez sobre a Terra - a nova Terra, tendo seu relevo 
totalmente diferente, como jã mencionamos neste livro (Ap 2 1.2,10). Todas as coisas terão 
sido restauradas (At 3.21), enquanto que a Igreja, em estado de glória e felicidade eternas, 
governará a Terra sob o senhorio de Cristo (Dn 7.18,27). 
 
As Perfeições do Eterno e Perfeito Estado 
 
1.            Santidade Perfeita“.... Nunca mais haverá qualquer maldição”(Ap 22.3). Isto é, não 
haverá mais pecado, o que resultará em santidade perfeita. Foi o pecado que trouxe toda sorte 
de maldição (Gn 3.17; Gl 3.13). 
 
2.            Governo Perfeito. “... Nela (a Nova Jerusalém), estará o trono de Deus e do 
Cordeiro” (Ap 22.3). O homem não tem sabido, nem podido governar bem a Terra. Todas as 
tentativas humanas nesse sentido fracassaram: os gregos, através da cultura; os romanos, 
através da força e da justiça; os governantes dos nossos tempos, através da ciência e da olítica. 
Mas Cristo exercera um governo perfeito, no Seu tempo. 
 
3.            Serviço Perfeito. “... Os seus servos o servirão” (Ap 22.3). O maior privilégio do 
homem é servir a Deus. O trabalho de Deus será então perfeito. Culto perfeito. Atividades 
perfeitas. Certamente, a partir daí será ocupado o infinito Universo. Quantas maravilhas não 
aguardam os salvos!? 
 
4.            Visão Perfeita. “Contemplarão a sua face... “(Ap 22.4). Somente com uma visão 
perfeita será isso possível. O que não será uma só mirada no seu rosto? Aqui neste mundo, 
servos dificilmente (e talvez nunca) vêem a face de seus senhores, chefes de nações, mas nós 
veremos o Senhor face a face. 
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5.            Identificação Perfeita. “... e na sua fronte está o nome dele. “(Ap 22.4). Nome, na 
Bíblia, fala de caráter; daquilo que a pessoa de fato é. Haverá então uma perfeita identificação 
entre Deus e os Seus remidos. O sumo sacerdote levava gravadas numa lâmina de ouro puro, 
sobre a sua coroa sagrada, as palavras: “... Santidade ao Senhor” (Êx 39.30), mas naquela 
época de santidade perfeita, o próprio nome de Deus estará sobre a fronte dos Seus. 6.        
Iluminação Perfeita. “Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da 
luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles...” (Ap 22.5). O nosso conhecimento será 
então perfeito dentro do plano humanQ em gJ&ia Às k.’z.t~s quc até cnt~i~ teremos, serão 
ofuscadas pelo superior e abundante conhecimento divino (1 Co L1.12). 
 
A Bíblia menciona ainda uma sucessao de eras futuras. sobre as qzmis i,a,-I~’ ,~,<z,s ~ 
~zIítc, presente. “para mostrar~ nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em 
bondade para conosco, em Crista Jesus.” (Ei 2.7). Certamente, à medida que essas eras 
bíblicas forem pa.~sandu, çuiúie.;ereiiios iriais e mais as insondáveis riquezas da Sua graça! E 
como são insondáveis as riquezas de Cristo! (Ef 3.8). Certamente nessas eras bíblicas futuras, o 
imenso universo, com seus milhões e milhões de planetas, serão ocupados, pois Deus criou 
todas as coisas para determinados fins, segundo o Seu eterno plano e propósito. 
Deus será então tudo em todos, conforme está escrito em 1 Coríntios 15.28, e, para sempre 
continuará o eterno e perfeito estado. 
 

 
 

9,TEOLOGIA ECLESIOLÓGICA 
 

A Igreja é uma instituição toda especial de Deus, a qual o próprio Senhor é a pedra angular, 
estando edificada no fundamento dos apóstolos e profetas.  Ela se manifesta na qualidade de 
organismo como Igreja Universal e como Igreja Local na qualidade de organização. A palavra 
Igreja deriva-se do vocábulo grego εκκλησια que designava “reunião”, “aqueles chamados para 
fora” e posteriormente no Novo Testamento veio designar uma reunião de crentes professos.  
Ela se manifesta de duas maneiras: 
 

II.    A Igreja Universal 
É a reunião de todos os salvos desde o pentecostes até ao arrebatamento (At 2.1-4-; I Ts 

4.13-18).  Ele é também conhecida pelas seguintes figuras: 
a)       O Corpo de Cristo: Rm 12.4-5; I Co 12.12-27; Cl 1.18 
b)       A Esposa de Cristo: II Co 11.2; Ef 5.31-32; Ap 19.7 
c)       Edifício: Ef 2.21-22; I Pd 2.4-6 
d)       Santuário do Espírito Santo: I Co 3.16-17 
e)       Novo Homem: Ef 2.14-15 . 

  

III.  A Igreja Local 
Das 114 vezes em que o termo “igreja” é empregado, em 91 vezes ou mais refere-se a Igreja 
Local. A Igreja Local é a reunião de crentes professos numa comunidade com características de 
organização distintas, tais como: 

a)       Ela é autônoma: isto significa que ela administra seus próprios negócios por um governo 
teocrático-democrático estando submissa a Cristo diretamente, congregacional.  Este ensino é 
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revelado no Novo Testamento em virtude das igreja locais agirem autonomamente.  At 6.1-5; 
15.22-27; II Co 2.5-6; Mt 18.17; At 1.15-26; I Co 5.1-8. 

b)       Tem seus oficiais: biblicamente são dois: Pastores e Diáconos. I Tm 3.1-13; At 6.1-6;  Fl 1.1 
a.       Pastor: é aquele que cuida do rebanho, mas encontramos outros sinônimos como bispo e 

ancião.  Bispo aquele supervisiona e ancião uma pessoa amadurecida ou experiente. 
b.       Diácono: o que serve às mesas: 
c)       Composta de Membros regenerados e batizados: isto significa que os membros da igreja 

local são nascidos de novo (com evidências para isso) e desceram às águas do batismo. Mt 
28.18-20; Jo 3.5; At 2.41; 4.32 I Pd 1.23; 

d)       Ela tem autoridade para disciplinar seus membros: Mt 18.15-18; I Co 5.1-13; II Co 2.5-6. 
e)       Ela deve ser Separada 
a.       Do mundo: Ef 5.27 
b.       Do Estado: Mt 22.21 
c.        Dos que erram doutrinariamente: I Co 5.11; Ef 4.14; II Jo 9-11; II Ts 3.6 
f)        Nela ministra-se os dons espirituais Ef 4.11-12; Rm 12.3-8; I Co 12.1-11,28-31. 
g)       Tem seu tempo comunitário de adoração e culto a Deus.  At 20.7; I Co 16.2; Hb 10.25. 

  

IV.   As Ordenanças da Igreja 
As ordenanças dadas por Jesus Cristo a sua Igreja e que todos os cristãos devem observar, são 
cerimoniais que trazem memórias e lembranças da sua obra para nós e também aos que não 
crêem (ainda que não participem), de uma forma passada, presente e futura; tendo como base o 
sacrifício de Cristo na cruz, sua morte, ressurreição e volta iminente.  Embora sendo, uma 
ordem e uma prática a ser observada, estas ordenanças não tem valor algum para a salvação de 
quem as observa ou pratica, servem apenas de caráter representativo da causa e dos efeitos 
desta mesma salvação.  São elas: o Batismo e a Ceia do Senhor. Discutir a forma e o 
significado da palavra batismo é uma notável ingenuidade, de tal maneira que defender que o 
significado de batizar é imergir torna-se um grave erro de redundância, porque o vocábulo 
grego é a palavra no português imergir; foi apenas uma palavra transliterada de um idioma para 
o outro. 
 

1.   Batismo 
a)     A Ordem - O mandamento é claramente ordenado na forma do imperativo de Mateus 28: 

19: “Ide, fazei discípulos… batizando-os …”.  O batismo era uma prática comum na igreja 
primitiva e feita de uma forma expontânea e automática para àquele que cresse que Jesus era o 
Cristo (Atos 2: 38,41; 8:36-38; 10:48; 18:8). Então se é uma ordem deve ser obedecida.  O 
batismo é o primeiro ato visível de cada crente em obediência a Cristo para uma vida cristã 
responsável e pura. 

 
2.    O Significado 
a)       É o primeiro passo de obediência do crente no desejo de servir a Cristo. (Mt 28:19) 
b)       Simboliza a morte e ressurreição de Cristo (Rm 6:3-4).  Por isso somente a imersão pode   

representar estes eventos em um só. 
c)       É a representação física do batismo no Espírito Santo.  Sendo que o batismo no Espírito 

Santo, que se procede no ato da conversão, coloca o crente no Corpo de Cristo (I Co 
12:13)  o batismo nas águas coloca o crente na igreja local. (At 2: 41-47). 
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3.      Quem pode ser batizado. 
a)          Todos os que receberam a Cristo como único e suficiente salvador (At 2:41, At 8:12-13)  
b)          Abandonaram antigas práticas erradas, principalmente as que servem de testemunho negativo 

para a sociedade.  II Co 5:17, Cl 3:5-10; 
c)         E que desejam servir melhor a Cristo tendo responsabilidades na igreja local. 

  
 

4.       Fórmula do Batismo 
a)         É feita a confissão de fé do candidato. 
b)         E batiza-se segundo a fórmula de Mt 28: 19 “... em nome do Pai do Filho e do Espírito 

Santo;”; 
c)         Mergulhando o candidato apenas uma vez até que se molhe por completo. 
5.         Posições erradas sobre o Batismo 
a)         Que o batismo salva: posição defendida pela Igreja Católica Romana e outros; 
b)         Que é como um concerto da circuncisão: posição defendida por presbiterianos na teologia do 

concerto; 
c)          Batismo de crianças que não chegaram a idade da razão: defendida pela maioria dos 

protestantes reformistas e católicos. 
  

B.    A Ceia 
A Ceia tem o propósito de que todos aqueles que receberam a Cristo com salvador relembre e 
meditem no seu sacrifício na cruz por todos nós, sua ressurreição e a sua vinda no final dos 
séculos.  Em sua sabedoria Cristo sabia que sendo fracos temos a tendência de esquecermos as 
bênçãos facilmente.  No pão encontramos a representação do corpo de Cristo e no vinho seu 
sangue derramado por nós. 

  
1.   A Instituição 
a)    O Próprio Cristo instituiu. I Co 11: 23; 
b)    Na noite em que Cristo foi traído.  Mt 26: 21, 47; 
c)    Com o propósito de relembrar a sua morte e; 
d)    Ordenado para que fosse realizado até a sua Vinda (nas nuvens). I Co 11:26 
 

2.    Os Elementos da Ceia 
a)     O Pão 
(1)     Simboliza o corpo de Cristo que foi dado por nós.  I Co 11:24, Is 53: 5; 
(2)    Pão se torna o corpo de Cristo é apenas de caráter representativo: I Co 11: 24      
           “... em memória de mim.”; 
(3)      Deve ser sem fermento, simbolizando o corpo de Cristo sem pecado.  Visto que  Ceia foi 

instituída na semana da páscoa os judeus não comiam o pão asmo com fermento (Ex 12: 14-
20), em I Co 5:6-8 Paulo faz uma aplicação desta verdade a vida espiritual.  O fermento na 
Bíblia denota sentido negativo referindo-se ao pecado.   Só uma vez vemos referindo-se ao 
reino de Deus em geral em   Mt 13:33. 

 
b)        O Vinho (O cálice) 
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(1)       Simboliza o sangue de Cristo derramado por nós. I Co 11: 25 
(2)       Não se torna o sangue de Cristo é de caráter representativo: I Co 11: 25 “em memória de 

mim.”; 
(3)        Deve ser um vinho não fermentado.  Na Bíblia é comum encontrarmos diversas referências na 

Bíblia sobre o perigo de se embriagar (Exemplos: Pv 31: 1-7,          Ef 5: 18).  Devido a 
aplicação de Paulo de uma verdade para a nossa vida espiritual em I Co 5: 6-8. 

  

3.        Quem pode participar da Ceia? 
       As três formas: 

a)            Comunhão Aberta: todos os que estiverem presentes no momento da Ceia; 

b)          Comunhão Restrita: limita-se todos os que estando presentes na hora da Ceia, e que já 
receberam a Cristo como salvador, foram batizados e estão em comunhão com Deus.  Pode-se 
também limitar apenas a crentes que foram batizados na forma correta, isto é por imersão, esta 
posição exclui presbiterianos, luteranos, episcopais e outros.  Pode ainda limitar-se a crentes de 
igrejas de mesma fé e prática; 

c)            Comunhão Ultrarestrita: restringe-se apenas a crentes da igreja local em que são 
membros. 

 NOTE: A primeira não é bíblica, pois só os que de bom grado receberam a palavra e foram 
batizados podem receber a Ceia (At 2:41-42).  A segunda é bíblica sendo um problema apenas 
os crentes que não foram batizados e tiveram a cabeça molhada.  A terceira também é bíblica e 
pode ser utilizada, portanto traz problemas de comunhão com igrejas de mesma fé e prática se 
houver mais de uma na cidade ou região. 

  
4.    Posições Erradas sobre a Ceia 

a)   A Transsubstanciação: afirma que o pão e o vinho tornam-se a carne e o sangue de Cristo 
respectivamente.  Posição defendida por católicos. 

b)    Consubstanciação: que a presença de Cristo está dentro dos elementos da Ceia e trazem após 
a oração do sacerdote conferindo graça e transformando-se num verdadeiro sacramento.  
Posição defendida por episcopais e luteranos. 

c)     Presença Mística: dizem que os elementos são um sinal da morte de Cristo e tem um modo 
místico de transmitir um modo de graça especial concedendo bênçãos fora do comum.  Posição 
defendida por presbiterianos, reformados, metodistas e outros. “A Igreja é guardiã das 
ordenanças - o Batismo e a Ceia do Senhor - e ela é responsável por sua administração.” 

  

V.     A Missão da Igreja 
 A.  Glorificar a Deus.  Jo 15.8; Rm 15.6,9; Ef 1.5-6, 12, 14, 18; 3.21; Ef 5.26-27; I Tm  

3.15; I Pd 4.11 
B.   Ganhar almas evangelizando o mundo e enviando obreiros: Mt 9.35-38;  28.19; Lc 

24.46-48; At 1.8 
C.   Edificar a si mesma: I Co 3.10-13; 14.26; Ef 2.20-224.11-16. 
 
D.    A Igreja não converterá o mundo.  Mt 24.12; Lc 17.26 – Mas ocupará lugar de  

benção e honra, estando unida a Cristo reinará com Ele (I Co 6.2; Ap 1.6; 19.7; 
22.5; ) e seu testemunho eterno continuará. Ef 3.10,21. 
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10.TEOLOGIA ANGEOLOGICA 
 
       Ao nosso redor há um mundo espiritual poderoso, populoso e de recursos superiores ao 
nosso mundo visível. Bons e Maus espíritos passam em nosso meio, de um lugar para o outro, 
com grande rapidez e movimentos imperceptíveis. Alguns desses espíritos se interessam pelo 
nosso bem estar, outros porém, estão empenhados em fazer-nos o mal. Muitas pessoas 
questionam se existem realmente tais espíritos ou seres, quem são, onde se encontram e o que 
fazem.     A palavra de Deus é a única fonte de informação que merece confiança, e que possui 
respostas para estas perguntas. Ela deixa claro que há outra classe de seres superiores ao 
homem. Esses seres habitam nos céus e formam os exércitos celestiais, a inumerável 
companhia dos servos invisíveis de Deus. Esses são os anjos de Deus, os quais estão sujeitos ao 
governo divino, e o importante papel que têm desempenhado na história da humanidade torna-
os merecedores de referência especial. Existem também aqueles, pertencentes a mesma classe 
de seres, que anteriormente foram servos de Deus mas que agora se encontram em atitude de 
rebelião contra seu governo.    A doutrina dos anjos segue logicamente a doutrina de Deus, pois 
os anjos são fundamentalmente os ministros da providência de Deus. Essa doutrina permite-nos 
conhecer a origem, existência, natureza, queda, classificação, obra e destino dos anjos. 
 
2. A origem dos anjos 
        A época de sua criação não é indicada com precisão em parte alguma, mas é provável que 
tenha se dado juntamente com a criação dos céus (Gn 1:1 ). Pode ser que tenham sido criados 
por Deus imediatamente após a criação dos céus e antes da criação da terra, pois de acordo com 
Jó 38:4-7, rejubilavam todos os filhos de Deus quando Ele lançava os fundamentos da terra. 
Que os anjos não existem desde a eternidade é mostrado pelos versículos que falam de sua 
criação ( Ne 9:6 , Sl 148:2,5; Cl 1:16 ). Embora não seja citado número definido na Bíblia, 
acredita-se que a quantidade de anjos é muito grande ( Dn 7:10; Mt 26:53; Hb 12:22 ). 
 
3. A natureza dos Anjos 
3.1- São seres espirituais e incorpóreos. 
       Os anjos são descritos espíritos, porque diferentes dos homens, eles não estão limitados às 
condições naturais e físicas. Aparecem e desaparecem, e movimenta-se com uma rapidez 
imperceptível sem usar meios naturais. Apesar de serem espíritos, têm o poder de assumir a 
forma de corpos humanos a fim de tornar visível sua presença aos sentidos do homem (Gn 
19:1-3).      Que os anjos são incorpóreos está claro em Ef 6.12, onde Paulo diz que "a nossa 
luta não é contra a carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os 
dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes". 
Outras referências: Sl 104:4; Hb 1:7,14; At 19:12; Lc 7:21; 8:2; 11:26; Mt 8:16; 12.45. Não 
têm carne nem ossos e são invisíveis ( Cl 1:16 ). 
 
3.2- São um exército e não uma raça. 
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       As Escrituras ensinam que o casamento não é da ordem ou do plano de Deus para os anjos 
(Mt 22:30; Lc 20:34 -36 ), portanto não se caracteriza uma raça. No Velho Testamento por 
cinco vezes os anjos são chamados de "filhos de Deus" ( Gn 6:2,4; Jó 1:6; 2:1; 38:7 ) mas 
nunca lemos a respeito dos "filhos dos anjos". Os anjos sempre são descritos como varões, 
porém na realidade não tem sexo, não propagam sua espécie ( Lc 20:34-35 ).   Várias passagens 
das Escrituras indicam que há um número muito grande de anjos (Dn 7:10; Mt 26:53; Sl 68:17; 
Lc 2:13; Hb 12:22), e são repetidamente mencionados como exércitos do céus ou de Deus. No 
Getsêmani, Jesus disse a um discípulo que queria defendê-los dos que vieram prendê-lo: 
"Acaso pensas que não posso rogar ao meu pai, e ele me mandaria neste momento mais de doze 
legiões de anjos"? ( Mt 26:53). Portanto, seu criador e mestre é descrito como "Senhor dos 
Exércitos".      É evidente que eles são criaturas e portanto limitados e finitos. Apesar de terem 
mais livre relação com o espaço e o tempo do que o homem, não podem estar em dois ou mais 
lugares simultaneamente. 
 
3.3- São seres racionais morais e imortais. 
       Aos anjos são atribuídas características pessoais; são inteligentes dotados de vontade e 
atividade. O fato de que são seres inteligentes parece inferir-se imediatamente do fato de que 
são espíritos (2 Sm 14:20; Mt 24:36 , Ef 3:10; 1 Pe 1:12; 2 Pe 2:11). Embora não sejam 
oniscientes, são superiores ao homens em conhecimento (Mt 24:36) e por ter natureza moral 
estão sob obrigação moral; são recompensados pela obediência e punidos pela desobediência.  
 
       A Bíblia fala dos anjos que permanecerem leais como "santos anjos" ( Mt 25:31; Mc 8:38; 
Lc 9:26; At 10:22; Ap 14:10) e retrata os que caíram como mentirosos e pecadores (Jo 8:44; 1 
Jo 3:8-10).       A imortalidade dos anjos está ligada ao sentido de que os anjos bons não estão 
sujeitos a morte (Lc 20:35-36), além de serem dotados de poder formando o exército de Deus, 
uma hoste de heróis poderosos, sempre prontos para fazer o que o Senhor mandar ( Sl 103:20; 
Cl 1:16; Ef. 1:21; 3:10; Hb 1:14) enquanto que os anjos maus formam o exército de Satanás 
empenhados em destruir a obra do Senhor (Lc 11:21; 2 Ts 2:9; 1 Pe 5:8 ).   Ilustrações do poder 
de um anjo são encontradas na libertação dos apóstolos da prisão ( At 5:19; 12:7) e no rolar da 
pedra de mais de 4 toneladas que fechou o túmulo de Cristo (Mt 28.2 ) 
 
4. A classificação dos anjos  
4.1- Anjos bons e anjos maus 
       Há pouca informação sobre o estado original dos anjos. Porém no dia de sua obra criadora 
Deus viu tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Pressupõe-se que todos os anjos tiveram 
um boa condição original (Jo 8:44; 2 Pe 2:4; Jd 6 ). Os anjos bons são chamados "anjos eleitos" 
(1 Tm 5:21) e evidentemente receberam graça suficiente para habilitá-los a manter sua posição 
de perseverança, pela qual foram confirmados em sua condição e agora são incapazes de pecar . 
São chamados também de "santos anjos ou anjos de luz" (2Co 11:14). Sempre contemplam a 
face Deus (Lc 9:26), e tem vida imortal ( Lc 20:36 ). Sua atividade mais elevada é a adoração a 
Deus ( Ne 9:6; Fp 2:9-11; Hb 1:6; Jó 38:7; Is 6:3; Sl 103:20; 148:2 Ap 5:11). 
 
 
4.2- Quatro tipos de anjos bons: 
 
1. Anjos: 
       Tanto no grego quanto no hebraico a palavra "anjo" significa "mensageiro". São exércitos 
como seres alados (Dn 9:21; Ap 14:6) para nos favorecer. Desde a entrada do pecado no 
mundo, eles são enviados para dar assistência aos herdeiros da salvação (Hb 1:14). Eles se 
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regozijam com a conversão de um pecador (Lc 15:10), exercem vigilância protetora sobre os 
crentes ( Sl 34:7; 91:11 ), protegem os pequeninos (Mt 18:10), estão presentes na igreja (1 Tm 
5:21) recebem aprendizagem das multiformes riquezas da graça de Deus ( Ef 3:10; 1 Pe 1:12) e 
encaminham os crentes ao seio de Abraão (Lc 16:22,23). A idéia de que alguns deles servem de 
anjos da guarda de crentes individuais não tem apoio nas Escrituras. A declaração de Mt 18:10 
é geral demais, embora pareça indicar que há um grupo de anjos particularmente encarregado 
de cuidar das criancinhas. At 12:15 tampouco o prova, pois esta passagem mostra apenas que, 
naquele período primitivo havia alguns, mesmo entre discípulos, que acreditavam em anjos 
guardiães.     Embora os anjos não constituam um organismo, evidentemente são organizados 
de algum modo. Isto ocorre do fato de que ao lado do nome geral "anjo", a Bíblia emprega 
certos nomes específicos para indicar classe de anjos. O termo grego "angelos" (anjos = 
mensageiros ) também e freqüentemente aplicado a homens (Mt 11:10; Mc 1:2; Lc 7:24; 9:52; 
Gl 4:14). Não há nas Escrituras um nome geral, especificamente distintivo, para todos os seres 
espirituais. Eles são chamados filhos de Deus, (Jó 1:6; 2:1) espíritos (Hb 1:14), santos (Sl 
89:5,7; Zc 14:5; Dn 8:13 ), vigilantes (Dn 4:13,17). Contudo, há nomes específicos que 
indicam diferentes classes de anjos. 
 
2. Querubins: 
       São responsáveis pela guarda da entrada do paraíso (Gn 3:24), observam o propiciatório 
(Ex 25:18,20; Sl 80:1; 99:1; Is 37:16; Hb 9:5) e constituem a carruagem de que Deus se serve 
para descer à terra ( 2Sm 22:11; Sl 18:10). Como demonstração do seu poder de majestade, em 
Ez 1º e Ap 4º são representados simbolicamente como seres vivos em várias formas. Mais do 
que outras criaturas, eles foram destinados a revelar o poder, a majestade e a glória de Deus, e a 
defender a santidade de Deus no jardim do Éden, no tabernáculo, no templo e na descida de 
Deus à terra. 
 
3. Serafins: 
       Mencionados somente em Is 6:2,6, constituem uma classe de anjos muito próxima dos 
querubins. São representados simbolicamente em forma humana com seis asas cobrindo o 
rosto, os pés e duas prontas para execução das ordens do Senhor. Permanecem servidores em 
torno do trono do Deus poderoso, cantam louvores a Ele e são considerados os nobres entre os 
anjos. 
 
4. Arcanjos: 
       O termo arcanjo só ocorre duas vezes nas escrituras (1 Ts 4:16; Jd 9), mas há outras 
referências para ao menos um arcanjo, Miguel. Ele é o único a ser chamado de arcanjo e 
aparece comandando seus próprios anjos (Ap 12.7) e como príncipe do povo de Israel (Dn 
10:13,21; 12.1). A maneira pela qual Gabriel é mencionado também indica que ele é de uma 
classe muito elevada. Ele está diante da presença de Deus ( Lc 1:19) e a ele são confiadas as 
mensagens de mais elevada importância com relações ao reino de Deus ( Dn 8:16; 9:21).     
Obs.:Principados, potestades, tronos e domínios: A Bíblia menciona certas classes de anjos que 
ocupam lugares de autoridades no mundo angélico, como principados e potestades (Ef 3:10; Cl 
2:10), tronos (Cl 1:16), domínios (Ef 1:21; Cl 1:16 ) e poderes ( Ef 1:21 , 1 Pe 3:22). Estes 
nomes não indicam espécies de anjos, mas diferenças de classe ou de dignidade entre eles. 
Embora em Ef 1:21 a referencia parece incluir tanto anjos bons quanto os maus, nas outras 
passagens essa terminologia se refere definitivamente apenas aos anjos maus (Rm 8:38; Ef 
6:12; Cl 2:15). 
 
4.1. Anjos Maus 
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       Os anjos foram criados perfeitos e sem pecado, e como o homem dotado de livre escolha. 
Sob a direção de Satanás, muitos pecaram e foram lançados fora do céu (2 Pe 2:4; Jd 6). O 
pecado, no qual eles e seu chefe caíram foi o orgulho. Alguns tem pensado que a ocasião de 
rebelião dos anjos foi a revelação da futura encarnação do Filho de Deus e a obrigação deles o 
adorarem.      Segundo as Escrituras, os anjos maus passam o tempo no inferno (2 Pe 2:4 ) e no 
mundo, especialmente nos ares que nos rodeiam. (Jo 12:31; 14:30; 2 Co 4:4; Ap 12:4,7-9). 
Enganando os homens por meio do pecado, exercem grande poder sobre eles (2 Co 4:3,4; Ef 
2:2; 6:11,12); este poder está aniquilado para aqueles que são fieis a Cristo, pela redenção que 
ele consumou (Ap 5:9; 7:13,14).    Os anjos não são contemplados no plano da redenção (1 Pe 
1:12), mas no inferno foi preparado o eterno castigo dos anjos maus (Mt 25:41).    Os anjos 
maus são empregados na execução dos propósitos de Satanás, que são opostos aos propósitos 
de Deus, e estão envolvidos nos obstáculos e danos contra a vida espiritual e o bem estar do 
povo de Deus. 
 
5. A queda dos Anjos 
5.1- O fato da sua queda 
       Tudo nos leva a crer que os anjos foram criados em estado de perfeição. No capitulo 1º de 
Gênesis, lemos sete vezes que o que Deus havia feito era bom. No ultimo versículo deste 
capitulo lemos "Viu Deus tudo o quanto fizera, e eis que era muito bom". Isso certamente inclui 
a perfeição dos anjos em santidade quando originalmente criados.     Algumas pessoas acham 
que Ez 28:15 se refere a Satanás. Se for assim, ele é definitivamente mostrado como tendo sido 
criado perfeito. Mas diversas passagens mostram alguns dos anjos como maus (Sl 78:49; Mt 
25:41; Ap 9:11; Ap 12:7-9). Isto se deve ao fato de terem deixado seu próprio principado e 
habitação apropriada (Jd 6) e pecado (2 Pe 2:4). Não há duvida que Satanás tenha sido o chefe 
da apostasia. Is 14:12 e Ez 28:15-17 parece lamentar a sua queda. 
 
5.2- A época de sua queda 
       Nas Escrituras não há referência de quando ocorreu a queda dos anjos, mas deixa claro que 
se deu antes da queda do homem, já que Satanás entrou no jardim na forma de serpente e 
induziu Eva a pecar (Gn 3). 
 
5.3- A causa de sua queda. 
        De acordo com as Escrituras o universo e a criatura eram originalmente perfeitos. A 
criatura tinha originalmente a capacidade de pecar ou não. Ela foi colocada na posição de poder 
fazer qualquer uma das duas coisas sem ser obrigada a optar por uma delas. Em outras palavras, 
sua vontade era autônoma.     Portanto, conclui-se que a queda dos anjos se deu devido a sua 
revolta deliberada e autodeterminada contra Deus. Grande prosperidade e beleza parecem ser 
apontadas como possíveis causas. Em Ez 28:11-19, o rei de Tiro parece simbolizar Satanás e 
diz-se que ele caiu devido a essas coisas. 
 
 
        Ambição desmedida e o desejo de ser mais que Deus parecem ser outra causa. O rei da 
Babilônia é acusado de ter essa ambição, ele também parece simbolizar Satanás (Is 14.13-14).   
Em qualquer um dos casos o egoísmo, descontentamento com aquilo que tinha e o desejo de ter 
tudo o que os outros tinham, foi a causa da queda de Satanás e de outros anjos que o seguiram. 
 
5.4- O resultado de sua queda 
       1.Todos eles perderam a sua santidade original e se tornaram corruptos em natureza e 
conduta (Mt 10:1; Ef 6: 11-12; Ap 12:9); 2.Alguns deles foram lançados no inferno e estão 
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acorrentados até o dia do julgamento (2 Pe 2:4); 3.Alguns deles permanecem em liberdade e 
trabalham em definida oposição à obra dos anjos bons (Ap 12:7-9; Dn 10:12,13,20,21; Jd 9); 
4.Pode também ter havido um efeito sobre a criação original. A terra foi amaldiçoada ao 
pecado de Adão (Gn 3:17-19) e a criação está gemendo por causa da queda (Rm 8:19-22). Não 
é improvável, portanto, que o pecado dos anjos tenha tido algo a ver com a ruína da criação 
original no capítulo 1º de Gênesis; 5.Eles serão, no futuro, atirados para a terra (Ap 12:8-9), e 
após seu julgamento (1 Co 6:3), no lago de fogo e enxofre (Mt 25:41; 2 Pe 2:4; Jd 6). 
 
6. Os demônios 
       As Escrituras não descrevem a origem dos demônios. Essa questão parece ser parte do 
mistério que rodeia a origem do mal. Porém, as Escrituras dão claro testemunho da sua 
existência real e de sua posição (Mt 12:26-28). Nos Evangelhos aparecem os espíritos maus 
desprovidos de corpos, que entram nas pessoas, das quais se diz que têm demônios. Os efeitos 
desta possessão se evidenciam por loucura, epilepsia e outras enfermidades, associadas 
principalmente com o sistema mental e nervoso (Mt 9:33; 12:22; Mc 5:4,5). O indivíduo sob a 
influência de um demônio não é senhor de si mesmo; o espírito fala através de seus lábios ou 
emudece à sua vontade; leva-o aonde quer e geralmente o usa como instrumento, revestindo-o 
às vezes de uma força sobrenatural.      Quando examinam as Escrituras, algumas pessoas ficam 
em dúvida se os demônios devem ser classificados juntamente com os anjos ou não; mas não há 
dúvida de que na Bíblia, há ensino positivo concernente a cada um dos dois grupos.      Ainda 
que alguns falem em "diabos", como se houvesse muitos de sua espécie, tal expressão é 
incorreta. Há muitos "demônios", mas existe um único "diabo". Diabo é a transliteração do 
vocábulo grego "diabolos", nome que significa "acusador" e é aplicado nas Escrituras 
exclusivamente a Satanás. "Demônio" é a transliteração de "daimon" ou "daimonion". 
 
 
6.1- A natureza dos demônios 
1.São seres inteligentes (Mt 8:29,31; 1 Tm 4:1-3; 1 Jo 4:1 e Tg 2:19), possuem características 
de ações pessoais o que demonstra que possuem personalidade (Mc 1:24; Mc 5:6,7; Mc 8:16; 
Lc 8:18-31);  
2.São seres espirituais (Lc 9:38,39,42; Hb 1:13,14; Hb 2:16; Mt 8:16; Lc 10:17,20); 3.São 
reputados idênticos aos espíritos imundos, no Novo Testamento;  
4.São seres numerosos (Mc 5:9) de tal modo que tornam Satanás praticamente ubíquo por meio 
desses seus representantes; 
 5.São seres vis e perversos - baixos em conduta (Lc 9:39; Mc 1:27; 1 Tm 4:1; Mt 4:3); 6.São 
servis e obsequiosos (Mt 12:24-27). São seres de baixa ordem moral, degenerados em sua 
condição, ignóbeis em suas ações, e sujeitos a Satanás. 
 
 
 
 
 
 
6.2- As atividades dos demônios 
1.Apossam-se dos corpos dos seres humanos e dos irracionais (Mc 5:8, 11-13); 2.Afligem aos 
homens mental e fisicamente (Mt 12:22; Mc 5:4,5); 
3.Produzem impureza moral (Mc 5:2; Ef 2:2); 
 
7. Satanás 
7.1- Sua origem 
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       Alguns afirmam que Satanás não existe, mas observando-se o mal que existe no mundo, é 
lógico que se pergunte: "Quem continua a fazer a obra de Satanás durante a sua ausência, se é 
que ele não existe?"      Satanás aparece nas Escrituras como reconhecido chefe dos anjos 
decaídos. Ele era originalmente um dos poderosos príncipes do mundo angélico, e veio a ser o 
líder dos que se revoltaram contra Deus e caíram. De acordo com as Escrituras, Satanás era 
originalmente Lúcifer ("o que leva a luz"), o mais glorioso dos anjos. Mas ele orgulhosamente 
aspirou a ser "como o Altíssimo" e caiu "na condenação (Ez 28:12,19; Is 14: 12-15). O nome 
"Satanás" revela-o como "o adversário", não do homem em primeiro lugar, mas de Deus. Ele 
investe contra Adão como a coroa da produção de Deus, forja a destruição, razão pela qual é 
chamado Apolion (destruidor), Ap 9:11, e ataca Jesus, quando Este empreende a obra de 
restauração. Depois da entrada do pecado no mundo ele se tornou "diabolos" (acusador), 
acusando continuamente o povo de Deus, Ap 12:10.     Ele é apresentado nas Escrituras como o 
originador do pecado (Gn 3:1,4; Jo 8:44; 2 Co 11:3; 1 Jo 3:8; Ap 12:9; 20:2,10) e aparece como 
reconhecido chefe dos que caíram (Mt 25:41; 9:34; Ef 2:2). Ele continua sendo o líder das 
hostes angélicas que arrastou consigo em sua queda, e as emprega numa desesperada 
resistência a Cristo ao seu reino. É também chamado "príncipe deste mundo" (Jo 12:31; 14:30; 
16:11) e até mesmo "deus deste século" (2 Co 4:4). Não significa que ele detém o controle do 
mundo, pois Deus é quem o detém, e Ele deu toda autoridade a Cristo, mas o sentido é que 
Satanás tem sob controle este mundo mau, o mundo naquilo em que está separado de Deus (Ef 
2:2).      Ele é mais que humano, mas não é divino; tem poder, mas não é onipotente; exerce 
influência em grande escala, mas restrita (Mt 12:29; Ap 20:2), e está destinado a ser lançado no 
abismo (Ap 20:10). 
 
7.2- Seu caráter: 
       Presunçoso (Mt 4:4,5); Orgulhoso (1 Tm 3:6; Ez 28:17); Poderoso (Ef 2:2); Maligno (Jó 
2:4); Astuto (Gn 3:1; 2 Co 11:3); Enganador (Ef 6:11); Feroz e cruel (1 Pe 5:8). 
 
7.3- Suas atividades: 
1. A natureza das atividades: 
       Perturbar a obra de Deus (1 Ts 2:18); Opor-se ao Evangelho (Mt 13:19; 2 Co 4:4); 
Dominar, cegar, enganar e laçar os ímpios (Lc 22:3; 2 Co 4:4; Ap 20:7,8; 1 Tm 3:7); Afligir e 
tentar os santos de Deus (1 Ts 3:5). 
 
2. O motivo de suas atividades: 
       Ele odeia até a natureza humana com a qual se revestiu o Filho de Deus. Intenta destruir a 
igreja porque ele sabe que uma vez perdendo o sal da terra o seu sabor, o homem torna-se 
vítima nas suas mãos inescrupulosas. 
 
3. Suas atividades são restritas: 
       Ao mesmo tempo que reconhecemos que Satanás é forte, devemos ter cuidado de não 
exagerar o seu poder. Para aqueles que crêem em Cristo, ele já é um inimigo derrotado (Jo 
12:31), e é forte somente para aqueles que cedem à tentação. Apesar de rugir furiosamente ele é 
covarde (Tg 4:7). Não pode tentar (Mt 4:1), afligir (1 Ts 3:5), matar (Jó 2:6), nem tocar no 
crente sem a permissão de Deus. 
 
7.4- Sua atuação 
       Não limita sua operações aos ímpios e depravados. Muitas vezes age nos círculos mais 
elevados como "um anjo de luz" (2 Co 11:14). Deveras, até assiste às reuniões religiosas, o que 
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é indicado pela sua presença no ajuntamento dos anjos (Jó 1:6), e pelo uso dos termos "doutrina 
de demônios" (1 Tm 4:1) e "a sinagoga de Satanás" (Ap 2:9).  
       Freqüentemente seus agentes se fazem passar como "ministros de justiça" (2 Co 11:15). 
 
7.5- Sua derrota: 
       Deus decretou sua derrota (Gn 3:14,15). No princípio foi expulso do céu; durante a grande 
tribulação será lançado da esfera celeste à terra (Ap 12:7-9); durante o milênio será aprisionado 
no abismo (Ap 20:1-3), e depois de mil anos será lançado no lago de fogo (Ap 20:10). Dessa 
maneira a Palavra de Deus nos assegura a derrota final do mal. 
 

 
11. Métodos e Técnicas de Ministração da Palavra 

 
Exegese 
               A palavra “exegese” é uma transliteração do grego e)ch/ghsij, que significa “narração, 
“exposição”.  A palavra é formada por ec (fora de) e h(ge/omai (conduzir, guiar, liderar), daí o 
sentido de “tirar”, “trazer para fora”, “relatar”, “explicar”, “expor”.[1] Aplicando a palavra ao 
texto, significa extrair a mensagem do texto.[2] Portanto, a função da exegese bíblica é, 
humanamente falando, trazer à luz a mensagem da parte de Deus conforme registrada nas 
Escrituras. Deste modo, a “exegese” é oposta à ei)sh/ghsij – “introdução” –, atitude que 
consiste em tentar fazer o texto dizer o que queremos, torcer as evidências em favor de nossas 
concepções previamente dogmatizadas.  Lloyd-Jones (1899-1981) nos adverte quanto a este 
perigo: "Quão  importante  é  dar-nos conta do perigo de começar com uma  teoria  e  impô-la  
às  Escrituras! (...). Temos que ser cuidadosos  quando  estudamos as Escrituras para não 
suceder que  elaboremos  um sistema de doutrina baseado num texto ou numa  compreensão 
errônea de um texto."   Quando nos aproximamos do texto Sagrado devemos fazê-lo com 
espírito submisso, buscando entender o que a passagem nos diz e qual o seu significado. Os 
nossos princípios teológicos devem ser derivados dos fatos bíblicos não de nossa mente.     A 
Exegese é portanto, a “ciência da interpretação”, sendo uma disciplina fundamental para a 
Teologia Bíblica, assim como esta o é para a Teologia Sistemática. 
  
Pressupostos: 
  
              A Exegese bíblica parte de dois princípios fundamentais:[5] 
1)  O pensamento pode ser expresso adequadamente através das palavras, tendo cada uma 
delas, no original, o seu sentido específico; 
2)  A mensagem das Escrituras é de tal relevância para o homem, que devemos nos assegurar 
de entender correta e profundamente o que Deus quis nos ensinar através de Sua Palavra. 
 
  Aspectos da Exegese: 
 
1) O Texto: 
                     O primeiro passo é escolher o texto, determinar a sua extensão e confirmar a sua 
integridade através de suas variantes textuais. Nós pregamos a Palavra de Deus; portanto, 
devemos estar certos daquilo que pregamos.     A extensão do texto deve ser determinada pela 
sua especificidade; devemos ter em mente o assunto tratado, que pode estar em um capítulo ou 
em alguns versículos que não estejam necessariamente limitados a um capítulo: As divisões dos 
capítulos e versículos, não são inspiradas, portanto ainda que sejam geralmente boas não são 
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infalíveis. No entanto, é importante que tenhamos como princípio tomar capítulos inteiros para 
a nossa análise, para que não incorramos no perigo de esquecer o contexto.  
 
 2) O Contexto 
          Os textos bíblicos não são fragmentos isolados; eles ocorrem dentro de um contexto 
histórico, estando integrado com o que foi registrado antes e depois. Portanto, analise o 
contexto, leia o(s) capítulo(s) anterior(es) e posterior(es), examine as referências paralelas, as 
introduções, resumos, consulte os aspectos históricos, geográficos e culturais. Reflita sobre o 
contexto bíblico e teológico. Para que possamos fazer uma exegese correta, é imprescindível 
interpretar o texto dentro de seu contexto: “Se este aspecto é negligenciado, a interpretação 
torna-se arbitrária.”       Analise também os substantivos, adjetivos, verbos, a ênfase do texto na 
ordem que se apresenta. Faça perguntas ao texto: Quando aconteceu? Quem fez acontecer? Por 
que aconteceu? Quem? Quando? Por que? Que mais aconteceu? Em que lugar? Sob quais 
circunstâncias? Quais as razões? Qual a ênfase do autor, suas proposições principais e 
conceitos? Quais as implicações disso?. Tome uma afirmação do texto e indague o seu porquê.           
Tome as palavras chaves e analise a sua etimologia e composição; as estude dentro do texto. 
Usando uma concordância, veja também como elas são empregadas no livro analisado e em 
toda a Escritura. Compare as palavras com sinônimos, veja as diferenças e peculiaridades.          
Após você estudar as diversas proposições do texto, reuna-as e, aí você terá o tema da 
passagem bíblica. Este é um ponto fundamental: descobrir sobre o que o texto fala e o que quer 
dizer. Certamente ele diz muitas coisas, sobre as quais inclusive você pode pregar mas, a 
questão primeira no entanto é: qual a mensagem central do texto? O que ele nos ensina 
objetivamente?  
 
1.4. Uma Técnica Exegética: 
            A exegese tem seus princípios gerais que devem ser observados, no entanto cada um, 
conforme a sua experiência, irá desenvolver as suas próprias técnicas, o seu próprio modo, sem, 
obviamente, perder de vista o seu objetivo que é o de compreender a mensagem contida no 
texto. Aqui temos uma sugestão:[8]  
 1)  Localize o Texto:  Nem excessivamente pequeno (poderia esquecer o contexto), nem 
excessivamente grande (correria o risco de não expô-lo especificamente). 
 2)  Faça a sua tradução e compare com outras:  Na impossibilidade de fazer a tradução do 
original, compare a tradução que você usa com outras disponíveis: NIV, ARA, ARC, ACR, 
Jerusalém. 
3)  Reflita sobre o Contexto:  Pense a respeito do contexto gramatical em sua relação com o 
contexto histórico do livro. Por que o autor escreveu? Leia uma introdução ao livro que fale do 
propósito do mesmo e de suas circunstâncias. Reflita sobre o contexto histórico, geográfico, 
social e político. 
4)  Releia o Texto Hebraico ou Grego: Tente compreender o argumento  teológico e gramatical 
do contexto através do texto, identificando os verbos principais e as palavras chaves.  
5)  Inicie o estudo gramatical e sintático dos verbos e palavras chaves destacadas acima: 
6)  Examine as variantes textuais através dos aparatos críticos: 
7)  Estude o significado das palavras: 
8)  Formule o tema:  Qual é a idéia principal do texto? (Este é o tema).  
9)  Elabore a proposição:  Qual é a mensagem de Deus? (Esta é a proposição). 
10) Pense nas implicações da mensagem para os nossos dias: 
11) Consulte Comentários: Os comentários vêm sempre depois de um árduo trabalho; nunca 
devemos começar por eles. 
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1.5. O Uso de Comentários: 
 1)     Os Comentários são importantes, mas não essenciais:  Você deve lê-los para comparar as 
suas conclusões e, quem sabe, acrescentar algo e reavaliar o seu ponto. 
2)     Elabore você mesmo o seu primeiro texto: Insisto, os comentários devem servir como 
consulta a posteriori. 
3)     Não tente usar muitos comentários: Três ou quatro sobre um livro são suficientes; 
4)     Use bons comentários:  Dê preferência àqueles que fazem uma abordagem histórico-
gramatical. Não gaste dinheiro e tempo com comentários devocionais e homiléticos. Ler 
sermões pode ser uma coisa agradável e gratificante; contudo, lembre-se de que sermões não 
são comentários. A observação de Blackwood, parece-nos oportuna: “Os ‘comentários 
homiléticos’, que apresentam planos de sermões já prontos, podem ser úteis para o pregador 
leigo, mas não devem ter lugar na estante do indivíduo com preparo num seminário. Um 
ministro instruído necessita de um ou dois comentários exegéticos de cada um dos livros mais 
importantes da Bíblia, bem como outros livros de valor que mostrem o significado das 
Sagradas Escrituras.”[9] 
5)     Evite dois extremos: Aceitar acriticamente as conclusões dos comentários ou chegar a 
suas conclusões sem examinar nenhum comentário: Lembremo-nos sempre, que cabe a nós 
submeter o nosso juízo e entendimento à verdade de Deus conforme testemunhada pelo 
Espírito.[10]  Sem o Espírito, todo o nosso trabalho “exegético” será em vão. A genuína 
exegese tem como pré-requisito fundamental a oração  e o espírito de dependência de Deus. 
 

A Homilética: 
   
1. Definição da palavra “homilética: 
      A palavra “homilética”, é a transliteração do verbo o(mile/w, que significa “conversar 
com”, “falar”. Este verbo ocorre quatro vezes no Novo Testamento e apenas nos escritos de 
Lucas (Lc 24.14,15; At 20.11; 24.26). Na Septuaginta, ocorre  também 4 vezes Pv 5.19  
(“saciar”, no sentido de proximidade); Pv 15.12 (“chegará”, no sentido de “associar-se”); Pv 
23.30 (2 vezes).[11]. Na literatura clássica, vemos que Xenofonte (c. 430-355 aC.), também 
empregou esta palavra no sentido de “conversação”.O verbo o(mile/w provém de outra palavra 
grega, o(/miloj (o(mou= = “junto com” & i)/lh = “uma equipe”, “turma”, “companhia”), que 
significa, “multidão”, “turma”, “companhia”, “assembléia”. O(/miloj ocorre apenas uma vez no 
NT e mesmo assim, sem grande fundamentação documental (Ap 18.17).[13]. Na Literatura 
Clássica, este termo é encontrado em Homero (c. IX séc. aC.). Uma outra palavra relacionada 
com Homilética, é “Homilia”  (gr. o(mili/a), derivada da mesma raiz de “Homilética”, 
significando: “associação”, “companhia”, “conversação”. Ela é empregada apenas uma vez no 
NT (1Co 15.33), quando Paulo, provavelmente, cita a comédia do poeta ateniense, Menandro 
(c. 342 -c. 291 aC), intitulada Thais.[15] Xenofonte (c. 430-355 aC.) também usou “Homilia” 
no sentido de “companhia”.[16] “palestra”[17] e  “conversação.”[18] 
 
2. O emprego da palavra “homilética”: 
       A Igreja Latina traduziu “Homilia” por sermão, passando, então, as duas palavras, num 
primeiro momento, a serem empregadas de forma intercambiável. Todavia, posteriormente, 
elas passaram a designar um tipo de discurso; O Sermão,[19] designava um discurso 
desenvolvido sobre um tema; A Homilia, pressupunha um método de análise, e a explicação de 
um parágrafo ou verso da Escritura, que era lido durante os cultos.[20].  O uso do termo 
“Homilética” referindo-se à pregação, data do século XVII, quando foi usado por Baier (1677) 
e Krumholf (1699).[21] 
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3. Definição da disciplina “Homilética”: 
Seguem abaixo algumas definições que, conjuntamente, podem nos oferecer uma visão mais 
abrangente do assunto: A Homilética é a ciência da qual a arte é a pregação e cujo produto é o 
sermão.  “Homilética é a ciência que ensina os princípios fundamentais de discursos em 
público, aplicados na proclamação e ensino da verdade divina em reuniões regulares 
congregadas para o culto divino.  “A adaptação da retórica às finalidades especiais e aos 
reclamos da prédica cristã. 
“A ciência que trata da análise, classificação, preparação, composição e entrega de sermões. 
“É a arte de compor e entregar sermões.  Sem dúvida, a Homilética é uma arte – já que exige 
força criativa –, que consiste na aplicação e adaptação dos princípios gerais da  retórica à 
elaboração  e transmissão do sermão. Assim sendo, podemos chamar a Homilética de “Retórica 
Sagrada”. 
 
4. Retórica e Homilética: 

 
4.1. Definição de Retórica:  
                A palavra “Retórica”,  é  uma  transliteração  do grego  R(htorikh/  ( = “eloqüência”).  
A palavra é proveniente de  R(h/twr  (= “orador público”,  “advogado”, “homem  de  Estado”). 
Ocorre apenas em At 24.1, no NT. Estas palavras são derivadas  de R(h=ma  (= “palavra”, 
“expressão verbal”, “linguagem”, “poema”).  Em  Aristóteles (384-322 aC.), R(h=ma significa 
um  verbo,  contrastando  com  um  o/)noma, substantivo.[29] . 
 
     Górgias (c. 483-c.375  aC), o sofista, disse que o objetivo da  retórica é “pela palavra, 
convencer os juizes no tribunal, os senadores no conselho, os eclesiastas na assembléia e em 
todo outro ajuntamento onde se congreguem cidadãos.”[30] Desta forma, a capacidade do 
retórico era demonstrada  na habilidade de “disputar com qualquer pessoa sobre qualquer 
assunto” e isto se revelava na rapidez com que persuadia as multidões.[31] A essência da 
retórica de Górgias era persuadir;[32] e nisto a retórica sofista foi muito bem sucedida.[33] 
 
Platão (427-347 aC.) opõe-se à retórica de Górgias, porque  ele crê na existência de critérios 
absolutos  e  universais,  que possibilitem reconhecer   o  verdadeiro  e  o  justo.[34]  É 
justamente isto que distingue  a  retórica  de  Górgias  da retórica de Platão. Na perspectiva de 
Platão, a retórica deveria ser utilizada por pessoas interessadas na verdade.[35] 
 
Aristóteles (384-322 aC.), definiu “Retórica” como sendo “a faculdade de ver teoricamente o 
que, em cada caso, pode ser capaz de gerar a persuasão”.[36] Segundo ele, a tarefa da retórica, 
“não consiste em persuadir, mas em discernir os meios de persuadir a propósito de cada 
questão, como sucede com todas as demais artes.”[37]  Aristóteles, dentro de uma perspectiva 
ética, observa ainda, que a retórica não deveria ser usada para a persuasão do imoral;[38] 
todavia, o mau uso da retórica não anulava o seu valor.A Retórica é a arte de falar bem, visando 
a instrução e principalmente a persuasão. O fim da Retórica é convencer e, o instrumento de 
que dispõe é a palavra. Creio que Demócrito (c. 460- c.370 aC.), estava certo ao afirmar que 
“para a persuasão a palavra freqüentemente é mais forte que o ouro.”[40] Por isso, a arte da 
persuasão não acompanhada de um senso moral, torna-se extremamente perigosa, visto que 
podemos com a palavra, usando as técnicas da Retórica, tentar convencer que o branco é preto 
e vice versa, conforme o nosso interesse pessoal, agindo do mesmo modo que os sofistas na 
antigüidade. A obra de Demóstenes (c. 460-c. 370 aC.), Oração à Coroa  e em Shakespeare 
(1564-1616), Júlio César, a oração de Marco Antônio diante do cadáver de César, se 
constituem em dois bons exemplos literários concernentes ao poder da retórica. A retórica 
cristã visa levar o ouvinte a fazer a vontade de Deus. 
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Tucídides (c. 465-395 aC.), observou em sua monumental obra, História da Guerra do 
Peloponeso, que: “A significação normal das palavras em relação aos atos muda segundo os 
caprichos dos homens. A audácia irracional passa a ser considerada lealdade corajosa em 
relação ao partido; a hesitação prudente se torna covardia dissimulada; a moderação passa a ser 
uma máscara para a fraqueza covarde, e agir inteligentemente eqüivale à inércia total. Os 
impulsos precipitados são vistos como uma virtude viril, mas a prudência no deliberar é um 
pretexto para a omissão....”.[41] 
 
 Sócrates (469-399 aC.) entendia que o mérito do orador residia em dizer a verdade.[42] 
Somente nestes termos ele aceitaria ser chamado de orador.[43]. Uma característica distintiva 
do homem é a capacidade de julgar, discernindo o bem do mal.[44] Esta capacidade deve ser 
exercitada por nós no emprego dos recursos que Deus nos tem fornecido. Dentro da nossa linha 
de estudo, devemos estar atentos ao uso que fazemos da palavra  como instrumento de 
persuasão; como ouvintes, devemos também permanecer alerta para que não sejamos 
persuadidos pela beleza do discurso, sem verificar a sua validade. Resumindo: “Cuidado que 
ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos 
homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo” (Cl 2.8). 
 
4.2. A Relação entre a Retórica e a Homilética: 
 A Homilética se propõe a utilizar alguns dos recursos da Retórica para a transmissão da 
Palavra de Deus; desta forma, podemos dizer que a Retórica é o gênero e a Homilética é a 
espécie. Se a Retórica visa convencer o homem quanto a qualquer tema; a Homilética, 
diferentemente, procura oferecer recursos para que possamos convencer – humanamente 
falando –, o homem quanto à necessidade de arrependimento e fé em Jesus Cristo. O seu 
objetivo, portanto, é mais nobre pois, está comprometido com a ordem de Cristo (Mt 28.20; Mc 
16.15; At 1.8), a prática apostólica (Cf. At 13.43; 17.4; 19.8; 26.28; 28.23; 2Co 5.11) e a 
necessidade presente do homem, de encontrar a salvação em Cristo Jesus, em Quem somente 
há salvação (At 4.12). 
 
5. A Homilética na Igreja Primitiva e Patrística: [45] 
  
Os primeiros pregadores cristãos não se preocuparam com a Retórica clássica e, menos ainda 
com palavras de sabedoria (1Co 2.4,5). Eles seguiram o estilo dos escribas e anciãos da 
Sinagoga, evitando num primeiro momento, qualquer tipo de helenização. Este tipo de 
comportamento pode ser explicado da seguinte forma: 1)  Se eles queriam evangelizar os 
judeus, teriam que entrar no seu campo de estudo – o Antigo Testamento –, que de fato era a 
única porta de entrada, apresentando uma exegese contundente, todavia, com um quadro de 
referência diferente, considerando a explícita relação entre as profecias messiânicas e Jesus de 
Nazaré. Daí o ensino e pregação da Igreja que consistia numa confissão: “Jesus, o Cristo” (At 
5.42); 2) Qualquer tentativa de discurso que refletisse uma retórica grega, poderia proporcionar 
argumentos para os rabinos, de que o Cristianismo era um fenômeno desagregador da cultura 
judaica, o que contribuiria para a sua repulsa imediata; 3)  Os primeiros pregadores cristãos, em 
sua grande maioria, ignoravam a retórica grega. Havia por certo, nobres exceções, como por 
exemplo, Apolo de Alexandria (At 18.24), cidade cosmopolita e intelectualizada; e Paulo de 
Tarso, que deu mostra em seus escritos e sermões preservados por Lucas, de estar familiarizado 
com a Retórica e os poetas gregos; 4) O descrédito da Retórica, devido aos falsos mestres que 
usavam deste recurso para ensinar sofismas, defendendo não a verdade mas sim, aquilo para o 
qual foram pagos. A pregação da Igreja Primitiva consistia na demonstração de que as 
promessas do Antigo Testamento  tinham se cumprido em Cristo, daí os pregadores recitarem 
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passagens do AT. e as explicarem à luz da vida e obra de Jesus, o Cristo.[46]. Podemos dizer 
que uma das palavras chaves na pregação apostólica era “cumprimento”.[47] Os apóstolos 
atribuíram ao AT. a mesma relevância que fora conferida por Jesus Cristo em Sua vida e 
ensinamentos. (Vd. Mc 8.31; Lc 4.21; 24.27,32,44; Jo 5.39; 10.35,36; 13.18; 17.12; 18.9; At 
2.17-36; 3.11-26; 4.4; 5.42; 9.22; 13.22-42,44; 17.11; 18.28; 23.23-31, etc). 
 
No período pós-apostólico as homilias consistiam numa simples exposição popular de alguma 
passagem das Escrituras lida na Congregação. Esta exposição, que tinha um caráter informal – 
tendo pouco ou nada a ver com a retórica grega –, era acompanhada de reflexões e exortações 
morais.  Com o passar do tempo, a pregação cristã foi se tornando mais elaborada, deixando 
gradativamente o seu caráter até certo ponto informal. Esta transformação deve-se 
fundamentalmente aos seguintes motivos: 
 
1) A disseminação do Evangelho entre os gentios:  No mundo greco-romano a 
Retórica era a coroa da educação liberal, ganhando forte ênfase no quarto século. Pois bem, se 
um pregador desejasse ter um ouvido benigno para com a sua mensagem, num mundo com 
semelhante ênfase na oratória, seu estilo seria fundamental. 
 
2) A Conversão de homens que já tinham sido treinados na Retórica: Destes 
convertidos, muitos se tornaram pregadores, usando naturalmente  seus dotes oratórios e sua 
formação retórica na proclamação do Evangelho. 
 
3) Ênfase na Retórica: Este argumento é decorrente do anterior. Ainda que no primeiro 
século a separação entre a pregação cristã e a retórica tivessem uma nítida distinção (Vd. 1Co 
2.4,5), a partir do segundo século as diferenças tornaram-se cada vez mais tênues. Mesmo a 
Retórica não ocupando o mesmo lugar de destaque como, por exemplo, no tempo de 
Quintiliano (c. 35-100 AD), ela era enfatizada nas Escolas. No início da Idade Média, a 
Retórica teria um novo alento,  quando a partir do V século, ela viria constituir-se juntamente 
com a Gramática e a Lógica, o trivium – um curso preparatório para o quadrivium (Aritmética, 
geometria, astronomia e música).[49] O Trivium e o Quadrivium  constituíam as sete Artes 
Liberais. ("Artes libero dignae"); isto é: História,  Retórica, Lógica, Aritmética, Música, 
Astronomia e Geometria.  Os testemunhos históricos que temos a partir do segundo século, 
informam-nos que apesar de perseguidos, os cristãos davam o seu testemunho, sendo muitas 
vezes martirizados  – aliás a palavra grega “mártir” significa “testemunha” –,  vemos também 
que o seu comportamento era contagiante através de uma conduta diferente, que procurava se 
pautar pela Palavra de Deus. Aqui torna-se oportuno transcrever parte de um documento 
anônimo, escrito ao que parece no final do 2° século, intitulado “Carta a Diogneto”, que 
consistia numa explicação do pensamento, conduta e fé cristã, dirigida a um pagão que, 
impressionado com o testemunho cristão, queria saber mais a respeito desta religião. “Os 
cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por língua ou 
costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm 
algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e 
especulação de homens curiosos, nem professam, como outros, algum ensinamento humano. 
Pelo contrário, vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e 
adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um 
modo de vida social admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como 
forasteiros; participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria 
estrangeira é pátria deles, e cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas 
não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito; estão na carne, 
mas não vivem segundo a carne; moram na terra, mas têm sua cidadania no céu; obedecem às 
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leis; amam a todos e são perseguidos por todos (...). Pelos judeus são combatidos como 
estrangeiros, pelos gregos são perseguidos, e aqueles que os odeiam não saberiam dizer o 
motivo do ódio.”[51]. Apesar de uma história de discriminação, perseguição e martírio, o 
Cristianismo cresceu...  No IV século, o Imperador Constantino (280-337) promulgou o Édito 
de Milão (313), no qual declarava o fim das perseguições aos cristãos e a restituição de suas 
propriedades.[52] Em 330, Constantino inaugurou a cidade de Constantinopla transferindo a 
capital de Roma para a nova cidade. Numa carta a Eusébio, bispo de Cesaréia,   Constantino 
pedindo com urgência a preparação de 50 Bíblias para a nova capital, revela algo a respeito do 
crescimento do número de cristãos e de Igrejas: “Com a ajuda da providência de Deus, nosso 
Salvador, são muitíssimos os que se hão incorporado à santíssima Igreja na cidade que leva o 
meu nome. Parece, pois, mui conveniente que, respondendo ao rápido progresso da cidade sob 
todos os aspectos, se aumente também o número de Igrejas....”.[53] O cristianismo tornara-se 
popular, sendo seus cultos muito concorridos. 
 
     4) O Declínio dos Pregadores Judeus-Cristãos e Judeus:  Temos aqui, ao meu 
ver, mais um efeito dos dois primeiros motivos. A pregação do estilo judeu cedeu lugar a uma 
pregação mais elaborada, modelada ao senso estético grego e romano. Dentre os homens que se 
converteram ao Cristianismo e que deram contribuição à arte da pregação, destacamos: 
Clemente de Alexandria (c. 150-c.215); Tertuliano (c. 150-c. 220); Orígenes (185-254); 
Lactâncio (c. 240-c.320); Cipriano (200-285); Basílio Magno (c. 330-379); Arnobius (IV séc.), 
mestre de Retórica em Sicca, na província Romana da África; Crisóstomo (c. 347-407); 
Gregório de Nissa (c. 335-394); Ambrósio (340-397); João de Antíoco (347-407) e Agostinho 
de Hipona (354-430). 
 
     Foi Orígenes quem iniciou a caminhada de transição da “homilia” informal, para o sermão 
mais elaborado. Todavia, quem exerceu maior influência na pregação cristã deste período, foi 
Agostinho, na sua obra,  De Doctrina Christiana (397-427), que tomando Paulo como “modelo 
de eloqüência”,[54] seguiu de perto a Aristóteles e Cícero. Estabelecendo uma relação entre os 
princípios da teoria retórica com a tarefa da pregação, fazendo as adaptações necessárias,[55] 
ele insistiu – seguindo a Cícero –, que a pregação tem três propósitos: Instruir (docere); 
Agradar (delectare) e Persuadir (flectere), enfatizando este último.[56] 
Agostinho também deu ênfase à necessidade de haver um acordo entre a vida e as palavras do 
pregador, bem como a necessidade de oração como uma preparação para o sermão: “Quem 
quiser conhecer e ensinar deve, na verdade, primeiramente aprender tudo o que é preciso 
ensinar, e adquirir o talento da palavra como convém a um homem da Igreja.  Mas no momento 
mesmo de falar, que pense nestas palavras do Senhor, que se aplicam particularmente o coração 
bem disposto: ‘Quando vos entregarem não fiqueis preocupados em saber como ou o que 
haveis de falar, porque não sereis vós que estareis falando naquela ora, mas o Espírito de vosso 
Pai é que falará em vós’.”. 
 
6. O Sermão e a Pregação: Uma Perspectiva Reformada: 
  
“Não é a engenhosidade de nossos métodos, nem as técnicas de nosso ministério, nem a 
perspicácia de nossos sermões que trazem poder ao nosso testemunho. É a obediência a um 
Deus santo e a fidelidade ao seu justo padrão em nosso viver diário.” – John F. MacArthur Jr. 
“A preparação da pregação deve ser o dever primordial do pastor.” – Karl Barth.[59] 
 
           Na  Reforma  Protestante  do  Século  XVI, a Igreja foi compreendida dentro da 
perspectiva de “povo de Deus”, não simplesmente como um edifício ou uma organização 
institucional, mas sim, como povo de Deus que se reúne para adorar a Deus, sendo a Igreja 
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caracterizada pela ministração correta da Palavra e dos Sacramentos.[60] Calvino (1509-1564) 
tratando desse assunto, insistiu no fato de que as marcas da Igreja são: A verdadeira  pregação  
da  Palavra  de  Deus e a correta administração dos Sacramentos.[61] Esta concepção pode ser 
resumida na afirmação de que Cristo é a marca essencial da Igreja, visto ser Ele  "o centro da 
Palavra e o cerne dos sacramentos.  Os reformadores vão  enfatizar  o estudo da Palavra, visto 
que este fora ofuscado pela  preocupação filosófica: A Razão havia tomado o lugar da 
Revelação.  Na Reforma, o ponto de partida não é o homem; ele não é considerado  "a medida 
de todas as coisas"; antes, a sua dignidade consiste em ter sido criado à imagem  de Deus.[63] . 
A Reforma  teve  como  objetivo precípuo uma volta às Sagradas Escrituras,  a  fim de reformar 
a Igreja que havia caído ao longo dos  séculos,  numa  decadência  teológica, moral e espiritual. 
A preocupação  dos  reformadores  era  principalmente "a reforma da vida, da adoração e  da  
doutrina à luz da Palavra de Deus".[64] Desta forma,  a  partir  da Palavra, passaram a pensar 
acerca de Deus,  do  homem  e do mundo! "A reforma foi acima de tudo uma proclamação 
positiva do evangelho Cristão.".  O Calvinismo, com sua ênfase na centralidade das Escrituras, 
é mais do que um sistema teológico, é sobretudo, uma maneira teocêntrica de ver, interpretar e 
atuar na história.[66] 
 
      Aliás, a Reforma teve como um de seus marcos fundamentais o "reavivamento"  da 
pregação da Palavra.[67] À Igreja foi confiada a Palavra de Deus, a qual ela deve preservar em 
seus ensinamentos e prática (Rm 3.2; 1Tm 3.15). Calvino entendia que “a verdade, porém, só é 
preservada no mundo através do ministério da Igreja. Daí, que peso de responsabilidade 
repousa sobre os pastores, a quem se tem confiado o encargo de um tesouro tão 
inestimável!”.[68] Escrevendo a Cranmer (jul/1552?) diz: “A sã doutrina certamente jamais 
prevalecerá,  até que as igrejas sejam melhor providas de pastores qualificados que possam 
desempenhar com seriedade o ofício de pastor.”[69]  
 
Calvino, fiel à sua compreensão da relevância da pregação bíblica,[70] usou de modo especial, 
o método de expor e aplicar.  quase todos os livros  das Escrituras  à  sua  congregação. A sua 
mensagem se constitui num  monumento  de  exegese, clareza[72] e fidelidade à Palavra, 
sabendo  aplicá-la  com  maestria  aos  seus  ouvintes.  De fato, não deixa de ser surpreendente, 
o conselho  de Jacobus Arminius (1560-1609): “Eu exorto aos estudantes que depois das 
Sagradas Escrituras leiam os Comentários de Calvino, pois eu lhes digo que ele é incomparável 
na interpretação da Escritura.” .  A fecundidade exegética de Calvino tinha sempre uma 
preocupação primordialmente pastoral.[74] Estima-se  que  Calvino durante os seus trinta e 
cinco anos de Ministério – pregando dois sermões por domingo e uma vez por dia em semanas 
alternada –  tenha  pregado  mais  de  três mil sermões. 
 
     Calvino,  entendia que Deus, na Sua Palavra,  “se acomodava à nossa capacidade”,[76] 
balbuciando a Sua Palavra a nós como as amas fazem com as crianças.[77] “... Deus, acomoda-
se ao nosso modo ordinário de falar por causa de nossa ignorância, às vezes também, se me é 
permitida a expressão, gagueja.”.[78]   Resumindo: “Em Cristo, Deus, por assim dizer, tornou-
se pequeno, para acomodar-se à nossa compreensão”.[79] Portanto, quando lemos as 
Escrituras, “somos arrebatados mais pela dignidade do conteúdo que pela graça da 
linguagem.”[80] Esses pontos tornam o homem inescusável e realçam a relevância das 
Escrituras para a vida cristã. Ele diz: "Ora, primeiro,  com  Sua  Palavra  nos  ensina  e  instrui 
o Senhor; então,  com os sacramentos no-la confirma; finalmente, com a luz  de Seu Santo 
Espírito a mente nos ilumina e abre acesso em  nosso coração à Palavra e aos sacramentos, que, 
de outra  sorte,  apenas feririam os ouvidos e aos olhos se apresentariam,  mas,  longe estariam 
de afetar-nos o íntimo."[81] Aqui temos um paradoxo: A Palavra acomodatícia de Deus 
permanece, entretanto, como algo misterioso para os que não crêem ou que desejam entendê-la 
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por sua própria sabedoria pois, os “tesouros da sabedoria celestial”, acham-se fora “do alcance 
da cultura humana.”[82] Todos somos incapazes  de entender os “mistérios de Deus” até que 
Ele mesmo por Sua graça nos ilumine.[83]  
 
       
 
      A pregação não deve ser rejeitada; ela deve ser entendida como a Palavra de Deus para nós; 
recusá-la é o mesmo que rejeitar o Espírito (Cf. 1Ts 4.8). O mundo por sua vez, deseja 
ansiosamente ouvir, porém, não a Palavra de Deus (1Jo 4.5). Como há falsos pregadores e 
falsos mestres, é necessário “provar” o que está sendo proclamado para ver se o seu conteúdo 
se coaduna com a Palavra de Deus (At 17.11,12/1Jo 4.1-6). No entanto, neste período de 
grandes e graves transformações, torna-se evidente que os homens, de forma cada vez mais 
veemente, querem ouvir mais o reflexo de seus desejos e pensamentos, a homologação de suas 
práticas. Assim sendo, a palavra que deveria ser profética, tende com demasiada freqüência – 
mesmo assinando o seu obituário –, a se tornar apenas algo apetecível ao “público alvo”, aos 
seus valores e devaneios,[95] ou, então, nós pregadores, somos tentados a usar de nossa 
“eloqüência” para compartilhar generalidades da semana, sempre, é claro, com uma alusão 
bíblica aqui ou ali, para justificar a nossa “pregação”;[96] o fato é que uma geração incrédula, é 
sempre acintosamente crítica para com a palavra profética.[97] Parece-me correto o comentário 
de Vincent quando declara que “A demanda gera o suprimento. Os ouvintes convidam e 
moldam os seus próprios pregadores. Se as pessoas desejam um bezerrro para adorar, o 
ministro que fabrica bezerros logo é encontrado.”[98] É preciso atenção redobrada para não 
cairmos nesta armadilha já que não é difícil confundir os efeitos de uma mensagem pelo 
conteúdo do que anunciamos: a pregação deve ser avaliada pelo seu conteúdo não pelos seus 
supostos resultados. Esse assunto está ligado à vertente relacionada ao crescimento de igreja. 
Iain Murray está correto ao afirmar: “O crescimento espiritual na graça de Cristo vem em 
primeiro lugar. Onde esse crescimento é menosprezado em troca da busca de resultados, pode 
haver sucesso, mas será de pouca duração e, no final, diminuirá a eficácia genuína da Igreja. A 
dependência de número de membros ou a preocupação com números freqüentemente tem se 
confirmado como uma armadilha para a igreja.”[99] 
 
      A confusão é fácil de ser feita porque, como acentua MacArthur: “O pregador que traz a 
mensagem que mais necessitam ouvir é aquele que eles menos gostam de ouvir. Portanto, a 
popularidade pode em muitos casos, ser um atestado da infidelidade do pregador na 
transmissão da voz profética. Esperar a aprovação unânime da Igreja ao que pregamos, é um 
forte sintoma de imaturidade. Lembremo-nos: “Toda a tarefa do ministro fiel gira em torno da 
Palavra de Deus – guardá-la, estudá-la e proclamá-la”[101]e: “Ninguém pode pregar com poder 
sobrenatural, se não pregar a Palavra de Deus.”[102] No final, quando Cristo retornar, 
certamente Ele não se interessará pela nossa escola homilética ou, se fomos “progressistas” ou 
“conservadores” mas sim, se fomos fiéis à Palavra em nossa vida e pregação.    Insistimos: 
devemos estar sinceramente atentos ao que o Espírito diz à Igreja através da Palavra, a fim de 
praticar os Seus ensinamentos. E isto é válido tanto para quem ouve como para quem prega. 
 
     Por outro lado, aquele que prega deve ter consciência de que o púlpito não é o lugar para se 
exercitar as opiniões pessoais e subjetivas mas sim, para pregar a Palavra,[103] anunciando 
todo o desígnio de Deus, sob a iluminação do Espírito. Alexander R. Vinet (1797-1847) definiu 
bem a pregação, ao dizer  ser ela “a explicação da Palavra de Deus, a exposição das verdades 
cristãs, e a aplicação dessas verdades ao nosso rebanho.”    Uma outra verdade que precisa ser 
ressaltada, é que apesar de muitos de nós não sermos “grandes” pregadores[105] ou existirem 
pregadores infiéis, Deus fala: A Palavra de Deus é mais poderosa do que a nossa incompetência 
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ou a infidelidade de outros. Deus não conhece empecilho para a Sua vontade: nem mesmo um 
mal pregador.  Por isso, há a responsabilidade de ambos os lados: Quem prega, pregue a 
Palavra; quem ouve, ouça com discernimento a Palavra do Espírito de Deus.    Devemos ter 
sempre em mente que a pregação foi o meio deliberadamente escolhido por Deus para 
transformar pessoas e edificar o Seu povo, preservando a sã doutrina através da Igreja que é o 
baluarte da verdade.     A pregação é uma tarefa de ínterim; ela ocorre num locus temporal: 
entre a realidade histórica do Cristo encarnado e a volta do Cristo glorificado e, é nesta 
condição que ela se realiza e se desenvolve.[107] A Igreja prega a Palavra cumprindo assim o 
seu ministério ordenado pelo próprio Deus; para tanto ela se prepara da melhor forma possível, 
usando de todos os recursos disponíveis que se harmonizam com os princípios bíblicos, 
recorrendo de modo indispensável ao auxílio do Espírito na concretização de sua missão.      
 
      
 

1. Requisitos Essenciais à Pregação Eficiente: 
 

1.1. Dotes Naturais: 
         Deus chama os Seus servos e os capacita para a tarefa que eles terão de realizar. A 
pregação da Palavra exige dotes “naturais” como clareza de raciocínio, fluência, dicção clara, 
sensibilidade. Estes dotes podem e devem ser melhorados ou desenvolvidos. Calvino (1509-
1564), corretamente acentuou que, “não é suficiente que uma pessoa seja eminente no 
conhecimento profundo, se não é acompanhada do talento para ensinar.      No entanto, deve ser 
dito que se nós fomos chamados por Deus é porque Ele deseja falar ao povo através de nós; 
portanto, não tentemos ser outra pessoa; Deus nos usa, com nossas características e limitações 
na transmissão da Sua Palavra. “Mantenham sempre diante de suas mentes a grandeza do seu 
chamado”, aconselha Warfield.[109] 
 
1.2. Cultura Geral: 
         “O ministério é uma ‘profissão erudita’; e o homem sem conhecimento é desqualificado 
para estes deveres independentemente dos outros talentos que possa ter.” – B.B. Warfield.                  
O Pregador deve procurar estar atualizado, ler jornais e revistas, assistir o noticiário da TV, 
procurando estar em dia com os acontecimentos do seu tempo.         Ao mesmo tempo, é 
imprescindível ao pregador o gosto pela leitura, quer clássica quer contemporânea, a fim de que 
possa ter melhores condições de ilustrar a sua mensagem, adquirir um raciocínio mais eficiente, 
ter enfim melhores recursos no convívio social e na transmissão da mensagem.      O pregador 
deve utilizar-se dos seus dotes naturais e, também, buscar outros recursos – concedidos pela 
sabedoria de Deus graciosamente demonstrada no mundo – que possam ser-lhe úteis. Por trás 
deste princípio, está aquele tão bem expresso por Calvino (1509-1564): “Toda verdade procede 
de Deus”[111] Aliás, Calvino, respondendo a uma possível pergunta referente à possibilidade 
de Paulo estar condenando a sabedoria de palavras  como algo que se acha em oposição a 
Cristo (1Co 1.17), diz: “.... Paulo não seria tão irracional que condenasse como algo fora de 
propósito aquelas artes, as quais, sem a menor dúvida, são esplêndidos dons de Deus, dons 
estes que poderíamos chamar de instrumentos para auxiliarem os homens no desempenho de 
suas atividades nobres. Portanto, não há nada de irreligioso nessas artes, pois são detentoras de 
ciência saudável, e estão subordinados a princípios verdadeiros; e visto que são úteis e 
adequáveis às atividades gerais da sociedade humana, é indubitável que sua origem está no 
Espírito. Além do mais, a utilidade que é derivada e experienciada delas não deve ser atribuída 
a ninguém, senão a Deus. Portanto, o que Paulo diz aqui não deve ser considerado como um 
desdouro das artes, como se estas estivessem agindo contra a religião. 
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                 Deste modo, podemos perceber que a pregação não é algo simples. Se quisermos ser 
pregadores fiéis e, portanto, relevantes, devemos nos dedicar com afinco ao estudo sério e 
sistemático. “Não há lugar para a preguiça no ministério, ainda mais na pregação da Palavra. 
(...) Os que não assumirem o compromisso de dedicar-se com esforço à pregação devem ficar 
longo do púlpito.”     No século XVII, Richard Baxter (1615-1691) já apontava para esta 
questão, indicando como um dos males de sua época, a preguiça de alguns ministros, mal este,  
que talvez ainda hoje sobreviva em determinados círculos.  “São poucos os que se preocupam 
em ser bem informados e bem preparados para a realização progressista da obra. Alguns não 
têm prazer nenhum em seus estudos, tomando para isso uma hora aqui, uma hora ali, e ainda 
como uma tarefa não bem vinda, que são forçados a fazer. Alegram-se quando podem escapar 
desse jugo. (...)    “Na verdade, quantas coisas há, que o ministro tem que compreender! Quão 
defeituoso é ignorá-las! Quanto perdemos, quando não utilizamos esse conhecimento em nosso 
ministério! Muitos ministros só estudam o bastante para o preparo dos seus sermões e pouca 
cousa mais. Todavia existem muitos livros que podem ser lidos e muitos assuntos com os quais 
podemos familiarizar-nos.  “Mesmo em nossos sermões, muitas vezes negligenciamos estudar 
mais do que apenas reunir uns poucos dados, e deixamos de ir mais fundo, para ver como 
poderemos fazer que essas questões invadam os corações doutras pessoas. Devemos estudar as 
maneiras de persuadir os outros, de conquistar-lhes o íntimo e de expor a verdade ao vivo – e 
não deixá-la no ar. A experiência nos diz que não podemos ser cultos ou sábios sem estudo 
árduo, sem trabalho incansável e sem exercício constante. 
 
                No entanto, a leitura não é apenas uma colagem de informações e interpretações. Ivan 
Lins (1904-1975), diz com acerto que “Os bons livros não valem só pelo que encerram, mais 
ainda pelo que sugerem.”[115] O universo da leitura não está restrito ao conteúdo do lido mas, 
também, às idéias que dela procedem, quer sugeridas pelo escritor, quer fruto da imaginação 
daquele que o lê; o texto escrito, dentro de suas variadas interpretações perde a sua identidade 
autoral para ter agora co-autores que deles se valem na busca da compreensão do escrito e 
vivido.      Como o nome já diz em sua origem latina, o “leitor” (legere), é aquele que percorre 
a vista e ao mesmo tempo, interpreta o que está escrito. Por sua vez, lego, significa “reunir”, 
“colher”portanto, o leitor é aquele que interpreta, colhendo de forma seletiva as informações e 
juízos.  
 
               Deste modo, podemos perceber que a pregação não é algo simples. Se quisermos ser 
pregadores fiéis e, portanto, relevantes, devemos nos dedicar com afinco ao estudo sério e 
sistemático.   No século XVII, Richard Baxter (1615-1691) já apontava para esta questão, 
indicando a preguiça de alguns ministros que, talvez ainda hoje persista:    “São poucos os que 
se preocupam em ser bem informados e bem preparados para a realização progressista da obra. 
Alguns não têm prazer nenhum em seus estudos, tomando para isso uma hora aqui, uma hora 
ali, e ainda como uma tarefa não bem vinda, que são forçados a fazer. Alegram-se quando 
podem escapar desse jugo. (...) “Na verdade, quantas coisas há, que o ministro tem que 
compreender! Quão defeituoso é ignorá-las! Quanto perdemos, quando não utilizamos esse 
conhecimento em nosso ministério! Muitos ministros só estudam o bastante para o preparo dos 
seus sermões e pouca cousa mais. Todavia existem muitos livros que podem ser lidos e muitos 
assuntos com os quais podemos familiarizar-nos.   “Mesmo em nossos sermões, muitas vezes 
negligenciamos estudar mais do que apenas reunir uns poucos dados, e deixamos de ir mais 
fundo, para ver como poderemos fazer que essas questões invadam os corações doutras 
pessoas. Devemos estudar as maneiras de persuadir os outros, de conquistar-lhes o íntimo e de 
expor a verdade ao vivo – e não deixá-la no ar. A experiência nos diz que não podemos ser 
cultos ou sábios sem estudo árduo, sem trabalho incansável e sem exercício constante. 
 



116 
 

116 
 

 
1.3. Habilidade 
 Saber escolher a disposição do material. Isto exige treino: Ouvir bons pregadores, ler sermões, 
praticar e praticar. Aprender sem praticar é o mesmo que arar e não semear. A prática da 
pregação é na realidade o ato de arar e semear ao mesmo tempo. 
 
 
 
1.4. A Piedade 
“Não se requer de um pastor apenas cultura, mas também inabalável fidelidade pela sã 
doutrina, ao ponto de jamais apartar-se dela”. – João Calvino.            Em 1Tm 4.8, vemos que a 
piedade é essencial à pregação eficiente. A mensagem deve ser pregada para si mesmo; os 
ideais propostos devem se tornar os nossos ideais. A técnica e a homilética não devem nos 
conduzir a negligenciar a piedade. O sermão não deve ser visto como um fim em si mesmo 
mas, como um instrumento de Deus para a transmissão da Sua graça,[119] para produzir fé nos 
Seus escolhidos (Rm 10.17; Tg 1.18; 1Pe 1.23).   Nós Reformados, genuinamente preocupados 
com a teologia como fundamento de uma prática verdadeiramente bíblica, devemos tomar em 
séria consideração a observação do eminente pregador, Reformado como nós, Lloyd-Jones 
(1899-1981):  “O ministro do Evangelho é um homem que está sempre lutando em duas 
frentes. Primeiro ele tem que concitar as pessoas a se interessarem por doutrina e pela teologia, 
todavia não demorará muito nisso antes de perceber que terá que abrir uma segunda frente e 
dizer às pessoas que não é suficiente interessar-se somente por doutrinas e teologia, que você 
corre o perigo de se tornar um mero intelectualista ortodoxo e de ir ficando negligente quanto à 
sua vida espiritual e quanto à vida da Igreja. Este é o perigo que assedia os que sustentam a 
posição reformada. Essas são as únicas pessoas realmente interessadas em teologia, pelo que o 
diabo vem a eles e os impele para demasiado longe na linha desse interesse, e eles tendem a 
tornar-se meros teólogos e só intelectualmente interessados na verdade.”[120]  
 
2. Requisitos Fundamentais ao Sermão: 
O sermão antes de ser elaborado deve ter uma estrutura em nossa mente. A estrutura é como 
uma planta na construção de um edifício.  No entanto a estrutura sozinha de nada adianta, é 
preciso ser preenchida.  Características básicas de uma boa estrutura: 
  
  1) Ponto: 
  Todo sermão deve seguir em torno de uma idéia central a qual serve de tese para ser 
demonstrada ou como pressuposto que é aceito, não precisando de demonstração. O ponto 
exerce uma força centrípeta que atrai todos os argumentos para si. Contudo, lembremo-nos 
sempre de que “o texto é que nos conduz não um tema.”[121] Esse ponto deve ser deixado 
claro  na mente de nossos ouvintes. Após o sermão, ainda que eles não se lembrem de tudo que 
falamos, saibam sobre o quê falamos e o quê sustentamos. 
 
  ) Unidade: 
   A unidade  decorrente do texto, consiste na relação estabelecida entre as partes e o todo: 
Subordinar as idéias secundárias às primárias, apontando sempre para uma meta. Neste 
processo, precisamos omitir algumas coisas desnecessárias no momento, a fim de ressaltar a 
verdade focalizada. Assim, pregar não significa dizer tudo que sabemos a respeito do texto ou 
citar todos os textos da Bíblia que confirme o que estamos dizendo mas, ordenar as idéias de 
forma coerente e organizar o material de que dispomos de forma seletiva. Para tanto 
precisamos de uma proposição específica para a qual o sermão caminha firmemente. 
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3) Ordem: 
A pregação exige clareza e coordenação a fim de sermos bem compreendidos. A falta de ordem 
gera obscuridade.          A boa ordem exige a ligação entre as idéias a fim de que uma puxe a 
outra e cada uma delas, pressuponha a anterior. Esta disposição ordenada, caminha para um 
clímax, para o maior impacto, o coroamento da mensagem. 
 
 4) Proporção: 
  O sermão não deve ter uma ênfase exagerada num determinado argumento em prejuízo dos 
demais. Cada argumento deve ter o tempo necessário conforme a relevância dele para o seu 
sermão, a fim que não haja desproporção. 
 
 5) Movimento: 
  O sermão deve ter idéias coordenadas que estão a caminho de uma conclusão: Isto nós 
chamamos de movimento. Ele tem uma meta definida e nada deverá fazer com que ele se 
desvie da sua rota. Um sermão é uma tarefa com uma visão de seu objetivo; um sermão sem 
objetivo é apenas um aglomerado de palavras e conceitos isolados.   A vivacidade deste 
movimento, deste progresso no sermão é de grande importância para manter o auditório atento. 
 
6) Fidelidade Textual 
 O pregador proclama a Palavra de Deus. Para que isto seja feito com fidelidade, é necessária 
uma interpretação cuidadosa do texto Bíblico, considerando o seu contexto, uma exegese bem 
feita, a fim de que ensinemos com fidelidade o que o texto diz. Lutero acentuou que “Não há 
tesouro mais precioso nem coisa mais nobre na terra e nesta vida do que um verdadeiro e fiel 
pastor ou pregador. Barth (1886-1968) exorta: “Para ser positiva, a pregação deve ser uma 
explicação da Escritura. Em outro lugar: “Aquele que deseja pregar deve estudar mui 
atentamente seu texto. Em vez de atenção, seria melhor dizer ‘zelo’, ou seja, esforço de 
aplicação para descobrir o que se diz neste texto que está aí diante de seus olhos. Para isso é 
necessário um trabalho exegético, científico. Porque a Bíblia é também um documento 
histórico; nasceu em meio da vida dos homens.”   Fazendo uma pequena digressão, lembramos 
que Calvino (1509-1564),      na sua carta dedicatória – dirigida a seu amigo de Basiléia,  
Simon Grynaeus (1493-1540), a quem chama de “homem dotado de excelentes virtudes.  com 
quem discutira alguns anos antes sobre a melhor maneira de interpretar as Escrituras, concluía, 
conforme também pensava Grynaeus, que “a lúcida brevidade [“perspicua brevitas”] constituía 
a peculiar virtude de um bom intérprete. Visto que quase a única tarefa do intérprete é penetrar 
fundo na mente do escritor a quem deseja interpretar, o mesmo erra seu alvo, ou, no mínimo, 
ultrapassa seus limites, se leva seus leitores para além do significado original do autor.   Anos 
mais tarde (1546), escreveria: “... não aprecio as interpretações que são mais engenhosas do que 
sadias.” Mesmo tendo consciência de que o “mundo” prefere aqueles que torcem o sentido 
literal do texto, fazendo alegorias ao invés de expor o genuíno sentido da passagem, Calvino 
optou por uma interpretação que considerava  ser a única bíblica, visto que para ele, “o genuíno 
significado da Escritura é único, natural e simples....”.Portanto, o que o norteia em seus 
comentários é a “brevidade na interpretação.”  Pois bem, foi sob esta bandeira  que Calvino 
comentou Romanos, guiado também por uma singular acuidade hermenêutica e exegética que 
lhe permitiram interpretar textos complexos com clareza, simplicidade e fidelidade textual,  não 
deixando de, de quando em vez, confessar a sua ignorância, reconhecer como não destituída de 
fundamento uma posição diferente da sua,  deixar a critério do leitor a escolha da melhor 
interpretação apresentada,   seguir a interpretação  tradicional,  de outros intérpretes,] uma 
pessoal, ou, de admitir ter mudado de opinião.    Na tradução francesa  das Institutas (1541), 
feita pelo próprio Calvino – tradução que, juntamente com outros dos seus muitos e belos 
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escritos, contribuiu para modelar  essa língua –, no prefácio, diz que a sua obra poderia servir 
como “uma chave e entrada que a todos os filhos de Deus outorgue acesso a correta e cabal 
compreensão da Santa Escritura”.        Calvino em sua interpretação e exposição procurava 
entender as passagens bíblicas à luz de toda a Escritura; a sua exegese, conforme expressão de 
Murray, é “teologicamente orientada”.   Calvino não buscava algo novo – aliás, a busca do 
novo pelo novo sempre me soou estranha teologicamente falando –, antes desejava 
compreender a Palavra de Deus e aplicá-la à sua vida e à Igreja. Deus Se revelou na Sua 
Palavra, para que possamos ser conduzidos a Cristo, aprendendo dEle a respeito de Si mesmo, 
de nós e do significado de todas as coisas... Portanto, Ele deseja nos ensinar. Conforme já 
afirmamos, a Teologia deve estar sempre a este serviço: aprender e ensinar. Enquanto não 
aprendermos a aprender, não poderemos ser teólogos! O teólogo tem paixão por ensinar, mas a 
sua paixão primeira e prioritária deve ser a de ouvir a voz de Deus nas Escrituras. O Verbo de 
Deus nas Escrituras é sempre criador; Deus fala através da Sua Palavra, portanto, o trabalho do 
teólogo é procurar ouvir a voz de Deus e proclamá-la com fidelidade.    Calvino está 
convencido de que ninguém pode “provar sequer o mais leve gosto da reta e sã doutrina, a não 
ser aquele que se haja feito discípulo da Escritura.” e, que “só quando Deus irradia em nós a luz 
de seu Espírito é que a Palavra logra produzir algum efeito.”  Portanto, “O conhecimento de 
todas as ciências não passa de fumaça quando separada da ciência celestial de Cristo.” . Daí o 
seu estilo inconfundível, evitando discussões filosóficas e sutilezas gramaticais – fugindo 
sabiamente da aridez escolástica  – e de certos refinamentos exegéticos  ou especulativos, bem 
como, da eloqüência frívola,  que quando muito servem apenas  para revelar “erudição” ou 
“simplória invenção” mas, não contribuem para esclarecer o texto e edificar o povo de Deus. 
Isso não significa que ele achasse más a retórica e a erudição: “.... a eloqüência não se acha de 
forma alguma conflitante com a simplicidade do Evangelho quando, livre do desprezo dos 
homens, não só lhe dá o lugar de honra e se põe em sujeição a ele, mas também o serve como 
uma empregada à sua patroa.” A questão está em não usar desses meios como sendo a força do 
Evangelho, esquecendo-se de sua simplicidade que é-nos comunicada pelo Espírito:  “Não 
devemos condenar nem rejeitar a classe de eloqüência que não almeja cativar cristãos com um 
requinte exterior de palavras, nem intoxicar com deleites fúteis, nem fazer cócegas em seus 
ouvidos com sua suave melodia, nem mergulhar a Cruz de Cristo em sua vã ostentação.  
Continua: “.... a eloqüência que está em conformidade com o Espírito de Deus não é 
bombástica nem ostentosa, como também não produz um forte volume de ruídos que eqüivalem 
a nada. Antes, ela é genuína e eficaz, e possui muito mais sinceridade do que refinamento.”  
Em outro lugar: “A erudição unida à piedade e aos demais dotes do bom pastor, são como uma 
preparação para o ministério. Pois, aqueles que o Senhor escolhe para o ministério, equipa-os 
antes com essas armas que são requeridas para desempenhá-lo, de sorte que lhe não venham 
vazios e despreparados.” 
 
                    Deve ser enfatizado que Calvino usou como ninguém de todas as ferramentas 
disponíveis no seu tempo para uma boa exegese,  dispondo o seu material de forma clara, 
lógica e simples,  sendo chamado, não sem razão, de o “príncipe dos expositores”.  Calvino foi 
de fato o exegeta por excelência da Reforma,  sustentando que a Escritura é a melhor intérprete 
de si mesma.  E, que em nossa interpretação, devemos nos limitar ao revelado:  “... Que esta 
seja a nossa regra sacra: não procurar saber nada mais senão o que a Escritura nos ensina. Onde 
o Senhor fecha seus próprios lábios, que nós igualmente impeçamos nossas mentes de avançar 
sequer um passo a mais.”   Portanto, a eloqüência de Deus deve propiciar a nossa adoração; o 
seu silêncio, o nosso reverente temor.  Em outro lugar, comenta: “Tudo o mais que pesa sobre 
nós e que devemos buscar é nada sabermos senão o que o Senhor quis revelar à Sua igreja. Eis 
o limite de nosso conhecimento.”Afinal, tentar ensinar fora das Escrituras é tolice e, o papel do 
mestre cristão não é outro, senão o de ensinar as Escrituras: “Mestre é aquele que forma e 
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instrui a Igreja na Palavra da verdade.” Em outro lugar: “A tarefa dos mestres consiste em 
preservar e propagar as sãs doutrinas para que a pureza da religião permaneça na Igreja. 
 
                    Por outro lado, tudo o que o Senhor ensinou e fez registrar em Sua Palavra é útil e 
necessário para a Sua Igreja. Comentando o texto de 2Tm 3.16, Calvino diz:    "'A Escritura é 
proveitosa.' Segue-se daqui que é errôneo usá-la de forma inaproveitável. Ao dar-nos as 
Escrituras, o Senhor não pretendia satisfazer nossa curiosidade, nem alimentar nossa ânsia por 
ostentação, nem tampouco deparar-nos uma chance para invenções místicas e palavreado tolo; 
sua intenção, ao contrário, era fazer-nos o bem. E assim, o uso correto da Escritura deve guiar-
nos sempre ao que é proveitoso.”     Tratando da doutrina da Predestinação, delimita o campo 
da sua teologia: “A  Escritura é a escola do Espírito Santo, na qual, como nada é omitido não só 
necessário, mas também proveitoso de conhecer-se, assim também nada é ensinado senão o que 
convenha saber.  
 
                      Nas Instituições, orienta e adverte àqueles que querem discutir com Deus, 
limitando-O ao seu raciocínio:  “Ponderem, por uns instantes, aqueles a quem isto se afigura 
áspero, quão tolerável lhes seja a impertinência, quando, porque lhes excede a compreensão, 
rejeitam matéria atestada de claros testemunhos da Escritura e inquinam de vício o serem a 
público trazidas cousas que, a não ser que houvesse reconhecido serem proveitosas de 
conhecer-se, Deus jamais haveria ordenado fossem ensinadas através de Seus Profetas e 
Apóstolos. Ora, nosso saber não deve ser outra cousa senão abraçar com branda docilidade e, 
certamente, sem restrição, tudo quanto foi ensinado nas Sagradas Escrituras.”                      
Portanto, a doutrina não é apenas para o nosso deleite espiritual e reflexivo, antes, exige de 
forma imperativa um compromisso de vida e obediência. Deste modo, "O fim de um teólogo 
não pode ser deleitar o ouvido, senão confirmar as consciências ensinando a verdade e o que  é 
certo e proveitoso".    O conhecimento de Deus e da Sua Palavra não visa satisfazer a nossa 
curiosidade pecaminosa mas, sim, conduzir-nos a Ele em adoração e louvor: “O conhecimento 
de Deus não está posto em fria especulação, mas Lhe traz consigo o culto”, que é o objetivo 
máximo de nossa existência. “A função peculiar do Espírito Santo consiste  em gravar a Lei de 
Deus em nossos corações.”  É o Espírito Quem nos ensina através das Escrituras; esta é “a 
escola do Espírito Santo”,  que é a “escola de Cristo”; e, o Espírito é o “Mestre”; “o melhor 
mestre”; é o “Mestre interior”.    H.W. Robinson, faz uma observação que deve-nos servir de 
alerta. Ele diz, por certo observando a realidade americana: "Um número significante de 
ministros – dos quais muitos professam alta estima para as Escrituras – preparam seus sermões 
sem consultar a Bíblia de modo algum. Embora o texto sagrado sirva como aperitivo para 
colocar o sermão em andamento, o prato principal consiste no próprio pensamento do pregador 
ou no pensamento doutra pessoa, requentado para a ocasião. 
                     
                   7) Elemento Didático:  
                    O sermão não é  ensaio literário, nem preleção sobre um tema qualquer. O 
sermão parte da Palavra de Deus, de onde deriva o seu tema e o seu conteúdo, visando sempre 
ensinar os seus ouvintes e ao mesmo tempo, levá-los a assumir uma posição diante do que 
ouviram. O ensino é fundamental no sermão. A missão da Igreja é ensinar a Palavra (Mt 28.19-
20). Portanto, “A incapacidade de pregar de modo expositivo e didático é indesculpável.” 
 
                    Todo sermão é doutrinário; a questão é: a doutrina que pregamos é bíblica? O 
ensino que transmitimos em nossos sermões deve provir do ensino bíblico. A igreja deve ser 
estimulada a aprender a Palavra; e o sermão é um meio para isso. Portanto, devemos sempre 
desafiar os crentes a trazerem consigo seus cérebros para a Igreja. No culto e na pregação não 
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exercitamos apenas nossas emoções; mas, também as nossas mentes, que devem ser iluminadas 
e instruídas pelo Espírito através da Palavra. 
                     
    3. Algumas Observações sobre o Sermão: 
            
                    1) O Sermão como uma carta viva: 
                      O sermão não é uma mensagem impessoal a seres impessoais, antes é a Palavra 
de Deus transmitida através de homens a uma determinada comunidade, que vive dentro da 
concretude histórica de seu tempo. Na pregação estamos compartilhando a Palavra de Deus 
com pessoas que comungam conosco a mesma fé ou, que são desafiadas a fazê-lo em Cristo.                       
Não podemos fazer de nosso púlpito uma arma para disparar tiros certeiros contra pessoas 
específicas; antes, transmitimos a Palavra que, pelo Espírito, é poderosa para converter, 
corrigir, transformar e edificar.      A nossa mensagem não se caracteriza pela tentativa de dizer 
ao povo o que ele quer ouvir, mas sim, em responder as suas indagações espirituais mais 
profundas que, no conviver diário da fé, podemos auscultar.  O sermão deve estar atento às 
necessidades de nossos ouvintes. Blackwood, resume: “Qualquer que seja o seu método, o 
homem prudente começará com alguma necessidade humana e tentará ir ao encontro dela com 
a verdade divina. 
                       
          2) o Sermão como algo prático: 
                        Como já dissemos anteriormente: Não há nada mais edificante e prático do que a 
Verdade de Deus! Quando substituímos a pregação da Palavra por algo mais “prático”, estamos 
rejeitando o método estabelecido por Deus para a conversão e edificação de vidas.    “A 
pregação (...) não é um exercício de oratória para o pregador, mas um elemento essencial no 
crescimento espiritual do Corpo de Cristo”, afirma MacArthur.    O escritor da Epístola aos 
Hebreus declara que "...A Palavra de Deus é viva e eficaz” (Hb 4.12). Ela não é uma verdade 
morta, que desperta curiosidade apenas por fazer parte do ossuário, das relíquias, da 
arqueologia ou da historiografia, sendo estudada unicamente como um exercício de reflexão 
histórica para a nossa mera curiosidade, ou, quem sabe, para entendermos como viviam os 
povos na Antigüidade... Não, a Palavra de Deus é uma verdade viva, que tem a mesma 
vivacidade de quando foi revelada por Deus aos seus servos, que a registraram inspirados pelo 
Espirito Santo. Ela continua com a mesma eficácia para os questionamentos existenciais do 
homem moderno. Muitas vezes, o problema de nós, homens dos séculos XX-XXI,  – e até 
mesmo para muitos de nós cristãos, e digo isso com pesar –,  é que amiúde, sem percebermos, 
trocamos os preceitos da Bíblia por conselhos de revistas, por modismos veiculados pelos 
meios de comunicação, pelo modus vivendi e faciendi contemporâneos; substituímos a Bíblia 
pela psicologia, filosofia, sociologia, antropologia e até mesmo, astrologia, colocando-as como 
o nosso parâmetro de comportamento, em detrimento da inerrante, infalível Palavra de Deus, 
que é a verdade verdadeira, viva e eficaz de Deus para nós. Isto tudo nós fazemos, em nome de 
uma suposta "prática", esquecendo-nos de que toda e cada parte do ensino bíblico é urgente e 
necessariamente prática, relevante para nós. 
 
                    Quando adotamos esta "prática" destoante das Escrituras, cometemos uma total 
inversão de valores: Assimilamos os conceitos humanos que, quando corretos, nada 
acrescentam à Palavra mas que, na realidade, na maioria das vezes, estão totalmente 
equivocados, porque desconhecem a dimensão do eterno, os valores celestiais para a nossa vida 
aqui e agora e, por isso mesmo, apresentam ensinamentos mundanos, frutos de uma geração 
corrompida. Tais conceitos assumem na vida da Igreja um papel orientador! A Igreja, ao 
contrário disso, é chamada a ser uma antítese ativa contra os valores deste século; ela  é 
convocada a viver a Palavra, a considerá-la como de fato é, a Palavra infalivelmente viva e 
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eficaz para a nossa vida: A Palavra final de Deus para a nossa existência terrena.       A Bíblia 
não é um livro teórico, com regras ultrapassadas, circunscritas a épocas e culturas; antes, ela é 
um livro prático, que traz princípios preventivos e profiláticos para todos os problemas antigos, 
modernos e futuros. O problema é que, na história da humanidade, nenhum povo observou 
fielmente os mandamentos de Deus. Contudo, podemos notar que aqueles que, ainda que por 
um pouco de tempo da sua história, procuraram moldar a sua prática pela Palavra de Deus, 
colheram os frutos das promessas divinas, guardados para aqueles que Lhe obedecem.   A Lei 
de Deus continua sendo o princípio norteador de toda a vida cristã; Deus continua ordenando 
que nós não adulteremos, não roubemos, não matemos, que honremos os nossos pais, que O 
adoremos com exclusividade... Por isso é que "entre todas as filosofias de vida, a única que nos 
orientará seguramente para agradá-Lo tem de ser aquela ensinada na Bíblia."   Se queremos ser 
práticos (aliás, devemos!), preguemos a Palavra com ardor e fidelidade! Não há nada de que o 
ser humano mais necessite. 
 
 
                    3) O Sermão e sua maturação: 
  
                    “Todo e qualquer  intérprete deve preparar mensagens de maneira inteiramente 
pessoal.(...) Mas deveria estabelecer uma regra sem exceções: ‘começa, prossegue e termina 
com oração’.” – A.W. Blackwood.      Se por um lado não podemos estabelecer uma regra fixa 
e inflexível para o começo de cada sermão, podemos dizer que todo ele deve passar por um 
processo de maturação. Sabemos que precisamos orar, estudar e refletir. Acompanhando tudo 
isso, necessitamos de horas e dias  – o que na realidade muitas vezes nos faltam. A questão não 
é simplesmente gastar horas com o sermão – o que sem dúvida é fundamental –, mas, se 
possível, começar a prepará-lo com antecedência, ainda que nos primeiros momentos não 
possamos gastar muito tempo em seu preparo.  A idéia é de conservar as suas idéias em nossa 
mente e coração; dormir e acordar, tomar café, trabalhar, almoçar e jantar; e, nesta rotina 
cotidiana, deixar com que novas idéias fluam, apareçam...  E como prática: tudo anotar; não 
deixar escapar nada. As idéias vão aflorando, muitas vezes, enquanto conversamos sobre o que 
estamos estudando, lendo um jornal, revista, andando de ônibus, dirigindo, enfim; vivendo o 
nosso dia a dia.  
 
                    Neste processo, vamos lendo várias vezes o texto bíblico e anotando tudo que nos 
ocorrer, as conclusões que chegarmos, as dúvidas, as perguntas, as conexões com outras 
passagens bíblicas...  O que precisamos ter em mente é, que ainda que aconteça algumas vezes, 
nem sempre o sermão nos chega com tanta clareza de modo imediato. Muitas vezes e, diria 
mais, na maioria das vezes, ele nos chega depois de amplo estudo, reflexão e oração.                     
Mas, afinal, alguém pode estar pensando: quanto tempo precisaríamos para fazer tudo isso?  Às 
vezes meses ou anos... No entanto, a questão está ligada à tentativa de se estabelecer um 
método de elaboração – que por sinal não será adequado todas as vezes. Mas, o que podemos 
fazer, por exemplo, se pregamos dominicalmente? Bem, um princípio que pode ser útil, é 
começar a preparar o sermão no domingo anterior à noite, quando voltamos da igreja. Façamos 
o seguinte: Tentemos nos deter em um texto e comecemos a lê-lo e anotar algumas possíveis 
idéias... Na segunda feira retornemos ao texto e, então, já poderemos perceber a evolução do 
que percebemos no dia anterior. Fiquemos alguns dias apenas com a leitura do texto e 
anotações de idéias que nos surjam e de outros textos bíblicos que recordemos. Deixemos que o 
Espírito nos fale através de uma espécie de maturação inconsciente: afinal os textos foram lidos 
e as idéias estão em nossas mentes. Depois de uns três dias, quem sabe, recorramos, 
obviamente sempre na dependência de Deus, aos comentários, dicionários, traduções, etc.  
Estes homens também foram usados por Deus na compreensão da Sua Palavra; não tentemos 
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ser independentes pelo simples prazer de sê-lo. Usemos de outros recursos que Deus tem-nos 
fornecido. Acredito que este pode ser um bom método para começarmos em nosso jornada de 
pregadores da Palavra.      Em princípio, quanto mais tempo passarmos com o sermão, mais ele 
nos falará e, também, à igreja. É impossível transmitir com clareza um sermão que ainda esteja 
confuso em nossas mentes.    A exortação de Baxter (1615-1691) permanece: “.... preguem para 
si mesmos o sermão que têm em mente, antes de pregá-lo aos outros. Quando a sua mente tiver 
prazer nas coisas celestiais, outros o terão também. Então as suas orações, os seus louvores e as 
suas doutrinas terão celestial dulçor para o seu povo. Este perceberá quando vocês passaram 
bastante tempo com Deus. 
 
      4. O Texto: 
         1. A Necessidade de um Texto Bíblico: 
                Todo sermão deve ser baseado num texto Bíblico e devemos nos fundamentar nEle. 
A autoridade da pregação é derivada da Palavra e fomos chamados a pregar a Palavra. Deus 
opera através da Sua Palavra. A pregação é, em última instância, a repetição das Escrituras.  “A 
pregação (...) tem que ser exclusivamente bíblica.”[183] 
 
           2. Critérios para a Escolha do Texto Bíblico:  
                     “Sempre que um texto fizer arder o coração de um homem, pode usá-lo para 
incendiar outros corações.” – A.W. Blackwood.[184] 
 
                     2.1. Aproveite as Datas Comemorativas e o Calendário Cristão: 
                     Conforme estas datas, procure um texto que traga uma mensagem sugestiva para 
aquela ocasião. No entanto, devemos estar atentos ao fato de que este critério não deve nos 
tornar cativos nos impedindo de pregar sobre outros assuntos não atinentes às referidas datas. 
Portanto, aqui temos uma sugestão, não uma obrigatoriedade. Para ilustrar,  podemos citar o 
fato de que Calvino em Estrasburgo e em Genebra, não se prendia ao calendário cristão ou a 
datas comemorativas; ele simplesmente expunha os Livros da Escrituras do início ao fim. 
Obviamente, não temos também aqui um paradigma obrigatório. Usemos de bom senso. 
 
                     2.2. Seja Sensível aos Problemas Atuais: 
                      Acidentes, episódios que despertam a atenção pública: Livro muito divulgado, 
“pacotes” econômicos, desemprego, Olimpíada, Copa do Mundo, acidente trágico, falecimento 
de um personagem famoso, grande descoberta. Além disso, costuma prender a atenção do 
ouvinte quando o pregador cita um fato do momento e, apresenta uma perspectiva bíblica do 
assunto ou, ilustra a sua mensagem. Este recurso, muitas vezes, torna a mensagem mais 
inteligível e interessante a muitos ouvintes. 
 
                     2.3. Use Sempre Texto da Bíblia: 
                     Isto exclui o uso dos livros apócrifos,[185] hinos ou mesmo bons livros 
evangélicos, por mais edificantes que sejam. Lembremo-nos que podemos e devemos nos valer 
de hinos, boa literatura, poesia, ficção, romance, história, etc. No entanto, o sermão parte 
sempre e invariavelmente das Escrituras. 
   
                     2.4. Deve Expressar a Palavra de Deus: 
                     Toda a Escritura é inspirada por Deus, mas nem tudo o que está na Bíblia expressa 
a Palavra de Deus. Na Bíblia nós encontramos palavra de homens ímpios e mesmo de Satanás; 
estes textos isolados não podem servir de base para a nossa prédica (Sl 14.1; 2Rs 18.32-35; Mt 
4.8,9). 
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                     2.5. Dê Preferência a Textos Positivos: 
                     Ao invés de chamarmos a atenção para o negativo, devemos apresentar a 
relevância da fidelidade, obediência, confiança, etc. Aprendemos mais eficazmente quando 
meditamos sobre a forma correta de fazer. Todavia, cabe de quando em quando uma variação. 
 
                  2.6. Use Preferencialmente um só texto em cada sermão: 
                  É preferível usar um único texto do que mais; no entanto, poderá haver casos em 
que a leitura de dois ou mais textos se fazem necessários para estabelecer um contraste, 
evidenciar uma aparente contradição, demonstrar o princípio expresso no outro texto, etc. Neste 
caso não tenha dúvida, leia todos. 
 
                   2.7. Use texto que tenha um Sentido Claro: 
                   Textos complicados, que apresentam uma série de controvérsias quanto à sua 
interpretação devem ser evitados (Ex. 1Pe 3.19). O sermão visa edificar, transformar, esclarecer 
e consolar. Se a nossa pregação trouxer mais confusão na mente dos nossos ouvintes, qual o seu 
benefício? Todavia há exceções. “Se o pregador fica satisfeito por poder explicar um texto 
obscuro e mostrar que ele ensina uma verdade de valor, deve escolhê-lo (...). Note-se, porém, 
que enfatizamos a necessidade de torná-la bastante instrutiva e útil.”[186] 
 
                    2.8. Não evite um texto pelo simples fato dele ser muito conhecido: 
                    O fato de um texto ser muito conhecido revela a sua profundidade e beleza. É no 
uso adequado dos textos mais conhecidos que identificamos os grandes pregadores; pela forma 
de abordá-los sem cair num lugar comum. Um caminho significativo para lidar com esses 
textos, e não ficar apenas repetindo coisas já ditas e repetidas, é fazer perguntas ao texto que 
talvez não sejam tão óbvias. A arte de fazer pergunta pode ser um caminho eficiente para 
encontrarmos no texto respostas que ali estavam, ainda que de modo não tão evidente. 
 
                     

 2.9. Evite textos muito extensos ou muito curtos: 
                     O texto muito extenso pode fazer com que não o exponhamos com clareza dentro 
do tempo de que dispomos; tomar um texto pequeno, isolado de seu contexto, pode ser uma 
tentação a simplesmente exercitar a nossa eloqüência e não expor a Palavra de Deus.[187] De 
qualquer forma, pequeno ou grande, o texto deve ser primeiramente entendido dentro do seu 
contexto próximo e remoto. 
    
                     2.10. Evite alegorias na interpretação do texto: 
                     Como temos insistido, a pregação é a repetição da Palavra de Deus à esta 
comunidade. Portanto, como fiéis pregadores, não podemos alegorizar o texto, dando asas à 
nossa imaginação, dizendo o que o texto não nos autoriza. O limite das analogias está limitado 
pelo próprio uso bíblico. Não tentemos ultrapassar as fronteiras dispostas no texto. Quando 
tomamos uma figura bíblica e começamos a divagar sobre ela através de detalhes não 
autorizados pela Escritura, corremos o sério risco de fazer um estudo de botânica, zoologia ou 
mesmo medicina e não um estudo da Palavra. Sabemos que é extremamente tentador tomar a 
figura da ovelha, da águia, da rocha,  do cavalo, dos números,  etc., e começarmos a esmiuçar o 
exemplo em busca de aplicações que são estranhas à Palavra... Resistamos a essa tentação se 
quisermos ser fiéis expositores da Palavra. As aplicações feitas pelos escritores bíblicos foram 
inspiradas; nós não somos; limitemo-nos ao emprego feito na Bíblia. Lembremos o bom 
princípio de Calvino  que, evitando o emprego de alegorias que torciam o texto bíblico,[188] 
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optou por uma interpretação que considerava  ser a única bíblica, visto que para ele, “o genuíno 
significado da Escritura é único, natural e simples....” 
 
                    2.11. Não abandone o texto simplesmente porque encontrou 

dificuldades: 
                    Como temos insistido, nem todo sermão aparece de forma tão imediata como 
gostaríamos. Muitas vezes ele exige grande trabalho até que tenhamos diante de nós as idéias 
que pretendemos desenvolver. No entanto, é preciso que tenhamos cautela para que ao sinal das 
primeiras dificuldades na interpretação do texto, o deixemos de lado e saiamos a procura de 
outro. Quando assim procedemos, estamos criando um hábito que poderá ser-nos extremamente 
prejudicial, visto que criaremos em nossa prática um círculo vicioso de acomodação, buscando 
sempre um caminho que nos pareça mais fácil. O que fazer então? O texto está difícil?  Há 
dificuldade na sua tradução e interpretação?... continuemos a lê-lo; analisemos o seu contexto, 
busquemos ajuda em comentários bíblicos, examinemos outras traduções, etc. Contudo, sem 
dúvida, é possível que depois de tudo isso ainda não fiquemos satisfeitos com as conclusões, 
que não tenhamos assimilado satisfatoriamente o assunto. Bem, nesse caso, podemos deixar o 
texto de lado momentaneamente, para voltarmos a ele, quem sabe, na semana seguinte ou no 
próximo mês. Aqui, devemos evitar dois extremos: o primeiro é o de fugir das dificuldades 
textuais; o segundo é o de pregar um sermão do qual ainda não estamos persuadidos, pelo 
simples fato de não termos a paciência e prudência de deixar que o texto amadureça em nossas 
mentes. Neste caso, podemos perder uma grande ocasião de apresentar uma mensagem 
consistente e grandemente edificante a nós e à igreja. 
 
 
                     2.12. Não faça um tratado teológico a partir do texto:  
 
                     Há uma tentação por demais perigosa, de querermos dizer tudo o que as Escrituras 
nos ensinam de um assunto a partir de um texto. A pretensão de esgotar o assunto em um 
sermão – além de ser impossível e de pouco proveito para os ouvintes –, ocasiona, via de regra, 
o precoce esgotamento do material  pesquisado. Em breve não saberíamos mais o que pregar; 
tenderíamos a ficar repetindo coisas que foram ditas em momentos nos quais aquelas idéias não 
eram fundamentais.  O caminho a ser seguindo, é o de explorar o que o texto nos diz sobre 
aquele assunto e, ilustrá-lo com outras passagens bíblicas, demonstrando que aquela verdade 
expressa na passagem pode ser vista em outras partes das Escrituras.  Se for o caso, em outra 
ocasião poderemos voltar a falar sobre aquele tema, partindo de outro texto que nos ensine 
outros aspectos daquela doutrina bíblica. 
 
 O Sermão: 

 
Classificação dos sermões: 
      No que concerne à relação da estrutura do sermão com o texto, o sermão pode ser 
classificado de Temático, Textual e Expositivo.          
 
               1) Sermão Temático ou Tópico: 
                    O tema é extraído de um texto e as divisões de outros. Assim, a sua idéia central é 
decorrente do texto lido; no entanto, a argumentação é buscada em outros textos bíblicos. 
 
              2) Sermão Textual: 
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                    “É aquele cuja estrutura corresponde à ordem das partes do texto”.[190] O tema e 
as divisões estão no texto ou são derivados dele. Neste caso o texto utilizado é pequeno, não 
devendo ultrapassar 4 versículos. Aqui, o texto é que controla todos os pontos a serem tratados 
no sermão. 
 
              3) Sermão Expositivo: 
                    É aquele em que tema e as divisões são extraídos de um texto que tenha mais de 
quatro versículos. Basicamente o que o distingue do sermão textual é a extensão do texto 
bíblico utilizado. Este tipo de sermão padece de muita confusão. Alguns pregadores pensam 
que pregar expositivamente significa comentar todo o texto lido, como se estivesse fazendo um 
comentário bíblico, catalogando fatos, versículo após versículo. Certamente, um sermão é mais 
do que apenas esclarecer palavras e versos. Todo sermão deve ter um elemento agregador, que 
é o tema, o qual deve ser extraído do texto e, a partir daí, as palavras e versos, ganham 
relevância a partir da conexão com o assunto tratado. Os elementos do texto devem ser 
agrupados a partir do tema, formando uma mensagem, um quadro único e objetivo. Insisto: um 
sermão não é um comentário bíblico, por mais exegético e edificante que este possa ser.                      
Deve ser enfatizado também, que a pregação expositiva não consiste simplesmente num exame 
de um texto, isolando-o da Escritura. Lembremo-nos sempre que toda a Escritura é inspirada 
por Deus, sendo ela toda a verdade revelada de Deus para nós, em todas as épocas e contextos. 
Portanto, a pregação expositiva, como toda pregação genuinamente bíblica, deve estar 
sintonizada com todas as partes das Escrituras, formando um todo harmônico, procedente de 
Deus para o Seu povo.         Este método foi usado pelos apóstolos que, baseando-se no Antigo 
Testamento interpretavam o texto e aplicavam às necessidades de seus ouvintes. 
Historicamente este foi o método preferencialmente usado pela maioria dos Pais da Igreja e 
pelos Reformadores.  Calvino, de modo especial, tinha o costume de expor cada livro da 
Bíblica desde o seu início até o final. Os seus comentários constituem-se num primor de 
exposição bíblica. Por isso, conforme já citamos, ele, entre outros justos principados, recebeu o 
de  “príncipe dos expositores.      O antigo e experiente professor de Homilética no Seminário 
de Princeton, conclui de forma desafiante: “Quase todos os ministros, que tenham tentado o 
método expositivo durante alguns anos, acabam por acreditar nele de todo o coração. Esse 
método é eficaz! Tenta-o! 
 
 
 
 
         2. Partes constitutivas do sermão: 
               1. Introdução ou Exórdio: 
              2. Explicação ou Narração: 
              3. Tema ou Proposição: 
              4. Argumentação, Divisão ou Demonstração 
              5. Conclusão ou Peroração 
  
     A rigor falando o sermão tem duas partes: O Tema e a demonstração. 
            2.1. A Introdução: 
                         A introdução é a porta de ingresso ao assunto que o pregador vai tratar. 
 
                       2.1.1. Objetivos da Introdução:  
                                 A introdução visa despertar a atenção, o interesse e a simpatia. 
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                                  1) A Atenção:  A atenção significa a direção ou a concentração da 
mente num objeto. As primeiras palavras são fundamentais. 
                                  2) O Interesse: O interesse alimenta a atenção. A introdução está 
voltada para prender a atenção do auditório     através da apresentação da relevância do assunto; 
algo que se mostre digno de ser ouvido. 
                                  3) Simpatia: Como o sermão é proferido através de uma 
personalidade, é relevante conquistar a simpatia do auditório na introdução. Qualquer 
afetamento ou atitude pretensiosa, além de inadequado, poderá criar um clima de antipatia por 
parte dos ouvintes, o que o impedirá de ouvir o sermão. 
                                     1) Direta:  É aquela cujo conteúdo está relacionado diretamente com o 
assunto do sermão. 
                              2) Indireta:  É aquela cujo conteúdo tem apenas uma relação indireta 
com o assunto do sermão. 
                                3) Abrupta: É aquela em que o pregador passa diretamente a tratar 
do assunto escolhido. 
 
                          2.1.3. Requisitos da introdução: 
 1) Deve Ser Pertinente:  A introdução deve estar ligada ao assunto. Devemos evitar     aquelas 
introduções que são usadas para todo e qualquer sermão, mediante um simples toque. 
 
2) Deve Ter Uma Idéia Dominante: A introdução conduz diretamente ao tema; ela é a porta 
de entrada ao assunto.     Aristóteles (384-322 aC), na Antigüidade, já orientava: “Nos 
discursos como nos poemas épicos, os exórdios dão uma indicação do assunto para que o 
ouvinte seja informado da questão tratada e para que seu pensamento não fique em suspenso, 
visto que o que é indeterminado faz vaguear o espírito.”[194] 
 
 3) Deve Ser Breve:  O exórdio muito longo pode criar na Congregação um desalento pelo fato 
do pregador não entrar logo no assunto. Como alguém já disse: Podemos passar tanto tempo 
colocando a mesa, que deixemos a impressão de que não haverá jantar. A porta de entrada não 
pode ser maior do que a casa; além disso, não devemos nos descuidar da proporcionalidade. 
 
4) Deve ser Elaborada com Esmero:  Por ser a porta de entrada, é fundamental o esmero em 
sua elaboração e transmissão. Introduções descuidadas pode já, de início, distrair o ouvinte; 
portanto, muito cuidado ao elaborá-la.  Por outro lado, na introdução não devemos prometer 
mais do que podemos ou vamos oferecer. De nada adiantaria uma introdução belíssima, com 
toques de requintes literários e poéticos se, na realidade, o sermão é pobre e desprovido desses 
recursos.  
 
5) Deve Ser Proferida com Simplicidade: Qualquer palavra que o pregador use que gere no 
auditório a idéia de que está querendo se exaltar, ou mesmo, que ele manifesta tal 
comportamento através de uma humildade forjada, tem um efeito negativo. Por isso, a 
introdução deve ser proferida de forma simples; contudo, com um conteúdo relevante. 
 
6) Deve Ser Proferida com Calma: É natural que o pregador chegue diante do seu auditório 
ansioso por transmitir a mensagem que lhe custou tantos esforços e que está sendo tão relevante 
para a sua vida. Todavia, este entusiasmo ainda não é o do auditório; ele terá que ser 
contagiado por esta verdade que o pregador quer transmitir; no entanto isto obedece um 
processo lógico:  identificação da verdade e depois  praticá-la. O que quero dizer é que na 
introdução do sermão, a congregação por certo já tem idéia do que você vai falar, visto que as 



127 
 

127 
 

leituras, hinos e orações foram dirigidos para aquele ponto, contudo não partilham do seu 
conhecimento do assunto e consequentemente da sua emoção; por isso, a introdução deve ser 
proferida com calma – não com indolência –, dosando o ritmo da apresentação, conduzindo o 
auditório degrau após degrau até que tornemos comum a todos o mesmo sentimento. 
 
    
                2.2. A Narração ou Explicação:  
                         A narração tem como propósito tornar mais claro o texto lido, evidenciando 
deste modo a procedência da sua mensagem. A narração depende de um estudo criterioso do 
texto e do contexto, de uma boa exegese, bons dicionários bíblicos e comentários. 
 
                        2.2.1. Tipos de narração: 
                                     Considerando que a narração visa tornar mais claro o texto lido no que 
concerne à expressões empregadas, contexto histórico do destinatário e remetente, podemos 
classificar a narração da seguinte forma[HMPC1] :  
 
                                  1) Explicação de Termos: É aquela que consiste na explicação de 
palavras que apresentem, à primeira vista, um sentido obscuro, ambíguo ou, que tenham um 
sentido bíblico peculiar, bem diferente do de hoje, como por exemplo, as expressões: “Marcas” 
(Gl 6.17); “Cruz” (Gl 6.14); “Mundo” (Jo 3.16; 1Jo 2.15); “Babilônia” (1Pe 5.13), etc.                                   
É sempre bom lembrar que neste processo a pregação não deverá se deter na exposição do 
processo de exegese que o permitiu chegar a determinada explicação; antes, deve ser o mais 
objetivo possível para que não disperse a atenção dos ouvintes. Apresentamos a mesa posta, 
não as panelas que serviram para a elaboração do jantar. 
 
                                   2) Exposição do Contexto Histórico: Consiste em esclarecer a ocasião e 
as circunstâncias em que o texto lido foi escrito ou, a relação da mensagem proferida com a 
situação dos destinatários.  
 
                                    3) Paráfrase:  Consiste em recontar o texto lido através de uma 
paráfrase, que facilite a maior apreensão do assunto.   É necessário lembrar que nenhum destes 
tipos é estanque; eles podem ser usados em conjunto; aliás, se alguém for fazer uma paráfrase 
do texto, dificilmente não terá de explicar o contexto histórico e explicar palavras obscuras e 
ambíguas. 
 
                                2.2.2. O que deve ser evitado;  
                                   1) Ser Muito Extenso:  A narração é apenas uma parte do sermão, por 
isso se nos demorarmos demasiadamente aqui cansaremos o auditório para a mensagem 
propriamente dita. 
 
                                  2) Ser Muito Detalhada: Basta que usemos apenas o que for essencial à 
explicação do assunto que vamos tratar; a narração deve sempre estar subordinada ao objetivo 
do sermão. Há pregadores que gastam muito tempo aqui, justamente por quererem usar todo o 
material que leram, sem fazer uma seleção do que é relevante para este sermão. Se gastarmos 
todo o material agora, amanhã se formos pregar um outro sermão no mesmo texto, teremos de 
repetir tudo de novo, visto não entendermos bem o que de fato era relevante para esta e aquela 
mensagem. 
                                  Insistimos: Aqui temos que ter cuidado para não explorar excessivamente 
este material, pretendendo dizer tudo que lemos a respeito do assunto. É necessário habilidade 
para selecionar do que foi aprendido a respeito do tema, e, utilizar apenas o que for relevante 
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para o presente sermão.  Não precisamos dizer tudo a respeito do contexto de uma Epístola, por 
exemplo, só porque lemos muito a respeito do assunto e nos empolgamos com a variedade de 
detalhes. Saibamos usar bem o material de que dispomos. O resto, ainda que de extrema 
importância e curiosidade, poderá servir em outra ocasião, noutro sermão ou estudo, em que 
aquele material acumulado possa ser fundamental para melhor entender o texto analisado.  
 
                                  3) Ser Muito Enfático:  Na narração não se está defendendo nenhuma 
tese especial; apenas contando o fato e o significado do fato; daí que a excessiva veemência 
poderá ocasionar um desgaste desnecessário das energias, sendo que ainda estamos 
introduzindo o sermão. 
 
           2.3. Tema ou Proposição: 
                        2.3.1. Definição de tema: 
                         O tema ou proposição é o assunto sobre o qual você vai falar ou a tese que vai 
ser defendida.   A introdução visou conduzir-nos até aqui. No tema, encontramos o sermão 
sintetizado, o qual será analisado através das divisões. Vejamos algumas definições de 
proposição:“Proposição é uma declaração simples do assunto que o pregador se propõe 
apresentar, desenvolver, provar ou explicar. A ‘proposição’ é aquela oração afirmativa que 
contém a substância do discurso.” 
 
                        2.3.2. Diferença entre Título e Tema: 
                         Todo sermão deve ter um título e um tema: O  título indica o assunto; o tema é 
a proposição que vai ser tratada ou demonstrada. O título, via de regra é mais geral do que o 
tema, visto que este procura esclarecer o que vai ser demonstrado. O título pode ser uma forma 
de chamariz; o tema é de fato o assunto a ser tratado. 
 
                          2.3.3. Valor do tema: 
                           1) Unidade: O tema é que dá unidade ao sermão; por isso, é necessário que o 
tema envolva e englobe as divisões. Uma proposição mal feita acarreta uma desorganização no 
sermão. 
                            2) Ponto: O tema é o ponto de referência que determina a matéria a ser 
selecionada. 
                            3) Estabelece uma Meta:  O tema oferece uma rota sobre a qual o pregador 
percorrerá, mantendo desperto o auditório para segui-la em companhia do pregador; daí a 
importância de se dar o destaque necessário ao tema para que os ouvintes saibam sobre o que o 
pregador vai falar. 
                     4) Facilita a Compreensão:  O tema possibilita uma maior assimilação e retenção 
da mensagem proclamada.             
 
                      2.3.4. Forma: 
                                    1) Fidelidade Textual: A proposição deve ser elaborada de tal forma 
que seja inevitável. O tema deve ser algo que decorra do texto com muita clareza; não deve ser 
algo forçado.  Lembremo-nos de que o tema é o assunto sobre o qual vamos falar. 
                                   2) Clareza:  Além da fidelidade ao texto lido, o tema deve ser claro, 
exato e breve.  O grande pregador metodista  John H. Jowett (1863-1923), resume: “Estou 
convicto de que nenhum sermão está pronto para ser pregado, nem pronto para ser publicado, 
enquanto não nos for possível expressar o seu tema numa breve e fecunda sentença, tão clara 
como cristal. Para mim, a conquista de tal sentença é o mais difícil, exigente e frutuoso trabalho 
no meu gabinete. (...) Segundo o meu modo de ver, nenhum sermão devia ser pregado, nem 
mesmo escrito, enquanto a sentença expressiva não emergisse, clara e lúcida como o luar sem 
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nuvens.     A proposição deve ser de fácil compreensão, proporcionando nos ouvintes idéias 
claras e definidas a respeito do assunto. 
 
                                  3)  Uma Idéia Principal:  Se a proposição tiver mais de uma idéia 
principal, ela não dará unidade ao sermão, antes destrói a sua unidade estrutural. 
 
                                  4) Ser Preferencialmente Afirmativo: O tema deve ressaltar, de 
preferência, o que é positivo; uma verdade que desejamos ensinar.  No entanto, em alguns 
casos, podemos constituí-lo a partir de  uma interrogação[198] ou negação. Outra possibilidade, 
é tomar parte do texto lido como tema, tais como: “Eis que estou convosco todos os dias...”, 
“Eles não são do mundo...”, “Fica conosco...”.  
 
                      2.3.5. O que evitar: 
  
      1) O Tema  não deve ter um número excessivo de Palavras: O tema deve facilitar a 
memorização do assunto tratado no sermão; se ele for muito extenso, dificultará a sua 
assimilação. 

2) O Menor Número de palavras não deve servir de desculpa para um tema demasiadamente 
abrangente:  O tema não deve prometer mais do que podemos dar. Um sermão que tenha 
como tema: “Graça”, “Pecado” ou “Amor” é excessivamente geral para que possamos 
analisá-lo num sermão. Agora, se falamos de: “A Graça redentiva de Deus”, “O Amor 
Perdoador”, “As conseqüências do Pecado”,  estaremos delimitando o nosso tempo, 
tendo condições de expô-lo satisfatoriamente. Resumindo: Um tema não deve ter um 
alcance exagerado, senão estaremos correndo o  risco de prometer o que não podemos 
nem pretendemos dar. Aqui, é bom recordar um princípio da Lógica Formal: Toda idéia 
tem compreensão e extensão determinadas, variando porém, em ordem inversa, isto é, à 
medida que a compreensão de uma idéia aumenta, a sua extensão diminui e vice-versa, 
daí a lei: A compreensão de uma idéia está na ordem inversa de sua extensão.[199] Uma 
idéia será mais geral à medida que possuir mais notas significativas, isolando-a aos 
poucos de seu grupo, chegando até a individualizá-la. Deste modo, quanto mais extenso 
for o nosso tema, menos compreensivo ele será. 

 
 
 
 
           2.4. Argumentação[HMPC2] :          
            Esta é a parte que constitui o corpo do sermão, na qual vamos tratar do tema enunciado. 
Analisemos os preceitos da argumentação.       
 
             2.4.1. Preceitos Quanto à Matéria: 
                      1) Biblicidade: Os argumentos devem ser extraídos da Bíblia, daí a necessidade 
de  selecionar os textos bíblicos visto que a qualidade é mais importante que a quantidade. 
 
                       2) Brevidade: Os argumentos devem ser expostos de tal forma que demonstre 
aquilo que o tema se propõe a fazer; por certo há outros elementos importantes naqueles 
argumentos, todavia se isto não for essencial ao objetivo do sermão, poderá ser guardado para 
uma outra ocasião. Um outro aspecto a ser destacado aqui, é que a demora excessiva num 
determinado ponto, tende a cansar o auditório, prejudicando a sua apreensão. 
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                        3) Conclusivo: Os argumentos devem ser elaborados de tal forma, que apresente 
o assunto de forma conclusiva, não cabendo resposta ao que foi apresentado. 
 
                       4) Instrutivo: Os argumentos devem ser instrutivos. O argumento profilático é 
de suma importância para que haja uma assimilação natural e uma rejeição ao erro. A forma 
agressiva e polêmica tende a estabelecer um clima de defensivo e de resistência ao ensino, 
dificultando a apreensão da verdade. Parece-nos que a melhor forma de ensinar é mostrar 
enfaticamente o correto. 
  
 
                    2.4.2. Preceitos Quanto à Forma: 
                                As divisões devem estar claras em nossa mente, se não, é melhor deixar 
este sermão para depois, retomá-lo em outra ocasião. 
                               1) Os Argumentos devem Ser Reduzidos em Número: Usualmente três; 
entretanto, não há nada que obrigue a ser assim[HMPC3] .  
                               2) Devem Ser Distintas: Cada uma precisa ser realmente um novo 
argumento e não apenas a repetição sob uma forma diferente. 
                               3) Devem Ser Naturais:  Os argumentos ou divisões devem estar 
claramente no texto escolhido;  devem derivar-se naturalmente. “Nunca forcemos uma divisão. 
E nem se adicione alguma divisão meramente tendo em vista completar o conceito que 
tivermos em mente, ou a fim de nos conformarmos à prática usual. As divisões devem ser 
naturais, e aparentemente inevitáveis.”[202]  
 
                               4) Devem Ser Coordenadas:  Além de relacionada com a proposição, 
precisam estar relacionadas entre si. 
                                 5) Devem Ser Germinantes: Convém que uma conduza facilmente a 
outra, como acontece com as partes de um telescópio.[203]  
                                 6) Devem Ser Completas:  Isto se consegue mediante uma demonstração 
cabal, ou uma análise satisfatória do assunto. 
 
                2.5. Conclusão 
                         A conclusão é a parte final do sermão que inclui o objetivo proposto; é aqui que 
o pregador conduz o ouvinte a fazer a vontade do Senhor; portanto o pregador quando prepara 
o seu sermão deve saber aonde quer chegar. 
 
                         2.5.1. Espécies: 
                                     1) Apelo Direto:  O orador dirige-se individualmente aos ouvintes. 
                                     2) Aplicação Prática: O pregador aplica a verdade pregada, sem se 
dirigir a nenhum ouvinte em particular.  Em todo caso a última parte do sermão tem que 
responder à pergunta que o ouvinte fará no seu íntimo: “À luz desta mensagem, que quer o 
Senhor que eu faça?”       ð Exemplo de aplicação prática: Mt 7.24-27. 
                                     3) Recapitulação: O pregador recapitula o que disse, fazendo um 
sumário: “Portanto, se um sermão necessitar de recapitulação façamo-la, mas seguida de algo 
que leve  o ouvinte à ação. Nunca se deve terminar com um sumário recapitulativo.”[204]  
                                     4) Verdade em Contraste: Apresentar o aspecto positivo que a Palavra 
de Deus nos ensina. “Se a mensagem falou da tragédia de Caim e da sua maneira de ver a vida, 
em termos da nossa própria época, a parte final pode mostrar o contraste entre o espírito de 
Caim e a cruz de Cristo.”[205]  
                                      5) Implicações Conclusivas:  Esta é um misto no qual se recapitula 
parte do que foi falado, destacando algumas aplicações práticas, desafiando o ouvinte a uma 



131 
 

131 
 

postura diante do que foi tratado. Esta é uma forma que tenho praticado com alguma 
freqüência, ainda que não a tenha encontrado em outros autores.  
  
                        2.5.2. Preceitos: 
                                   1) A Conclusão Deve Ser Natural e Apropriada:  A conclusão deve 
estar de acordo com o que dissemos no sermão; ela deve seguir natural e logicamente o que 
dissemos.     A conclusão é o “acabamento” do sermão, por isso, cuidado para não estragarmos 
o conteúdo devido a uma conclusão inapropriada: Ex: Colocar azulejo na sala; banheiro na 
cozinha... 
 
                                   2) Ser Breve:  Assim como na introdução. Na conclusão a brevidade é 
importante.       Há pregadores que não sabem concluir e eqüivalem a um cachorro que antes de 
deitar dá várias voltas.  A conclusão longa pode criar um sentimento de mal-estar, dando a 
impressão que o pregador não sabe concluir o que começou.. 
 
                                   3) Geralmente Acentuar o Positivo: Você poderá pregar sobre o salário 
do pecado; as conseqüências da desobediência, etc. Entretanto, a conclusão deve ser geralmente 
positiva, abrindo a janela da esperança em Cristo.  No entanto, há exceções; em especial, 
quando o pregador quer levar o auditório a condenar com ele o pecado deles todos. 
 
                                   4) Deve Ser  Viva e Enérgica:  É preciso que haja uma dosagem de 
energia no decorrer do sermão para que possamos chegar ao final com uma bandeira, não um 
lenço ensopado.      Se o pregador quer mesmo que o sermão tenha efeito vitalizante e eficaz, 
precisa terminá-lo de maneira forte e incisiva  (Vd. Js 24.14-16; Mt 7.24-27). 
 
                                    5) Não Peça Desculpas:  Evite pedir desculpas. Você prega como arauto 
de Deus consciente do que vai falar ao povo de Deus. Uma desculpa, às vezes causa má 
impressão. 
 
                                    6) Evite Anedotas: O pregador não está no púlpito para distrair ou 
divertir; ele  está apresentando a mensagem redentora de Deus aos homens. Ainda que seja 
cabível uma história com alguma graça no início ou mesmo no decorrer do sermão, na 
conclusão esta prática torna-se inadequada. [206]  
 
                                    7) Evite acrescentar algo novo impulsivamente:  Se o pregador se 
preparou em espírito de oração, deve seguir o plano que elaborou. O improviso pode ser uma 
armadilha destruidora de tudo aquilo que construímos durante o sermão. 
 
                                    8) Nada Faça que distraia o auditório:  Deve centralizar a atenção, não 
distrair: Folhear a Bíblia, pegar o hinário, olhar o hinário... 
 
                                    9) Não Use a mesma espécie de conclusão todos os domingos: Só 
porque gostamos de um tipo de conclusão, não quer dizer que devemos usá-la domingo após 
domingo. 
 

 
 

12. Teologia da Libertação 
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A Teologia da libertação nasceu da influência de três frentes de pensamento, o Evangelho 
Social das igrejas norte-americanas, trazido ao Brasil pelo missionário e teólogo 
presbiteriano Richard Shaull; a Teologia da Esperança, do teólogo reformado Jürgen 
Moltmann; e a teologia antropo-política que tinha como seus grandes expoentes o teólogo 
católico Johann Baptist Metz, na Europa, e o teólogo batista Harvey Cox, nos Estados Unidos. 
  
Especialmente a publicação em 1965, pelo teólogo batista Harvey Cox, A Cidade Secular, 
como contraposição à obra clássica de Santo Agostinho, De Civitate Dei, na qual defende que a 
divisão entre a cidade dos homens (o mundo terreno) e a cidade de Deus (o mundo espiritual), 
segundo ele a partir do século XX essa visão encontra-se superada pela contraposição entre a 
cidade dos operários oprimidos (o mundo proletário), a cidade dos donos do poder (o mundo 
geopolítico) e a cidade dos capatazes opressores (o mundo burguês). O marco do nascedouro da 
Teologia da libertação porém, está na publicação da obra Da Esperança, de Rubem Alves, que 
tinha o título de Teologia da Libertação, criticando a práxis inframetafísica de uma forma geral 
e propondo o nascimento ex-nihilo de novas comunidades de cristãos, animados por uma visão 
e por uma paixão pela libertação humana e cuja linguagem teológica se tornava histórica.[  
Gustavo Gutiérrez é considerado o criador da teologia da libertação 
A primeira participação católica no lançamento da Teologia da Libertação foi a publicação 
da Teologia da Revolução, em 1970, pelo teólogo belga radicado no Brasil José Comblin. Em 
1971, Gustavo Gutiérrez publicou Teologia da Libertação. Somente em 1972, Leonardo 
Boff surge no cenário teológico com a publicação de Jesus Cristo Libertador. Como Rubem 
Alves estava asilado nos EUA neste período, Boff passou a ser o mais conhecido representante 
desta corrente teológica que vivia no Brasil, devido à proteção recebida pela ordem dos 
franciscanos, à qual ele pertencia.[carece de fontes]. 
O método destas teologias é indutivo: não parte da Revelação e da Tradição eclesial para fazer 
interpretações teológicas e aplicá-las à realidade, mas partem da interpretação da realidade da 
pobreza e exclusão e do compromisso com a libertação para fazer a reflexão teológica e 
convidar à ação transformadora desta mesma realidade. Ocorre também uma crítica à teologia 
moderna e sua pretensão de universalidade. Consideram esta teologia eurocêntrica e 
desconectada da realidade dos países periféricos. 
 
 
 
 
 
Princípios 
O documento Libertatis nuntius da Santa Sé de 1984 assinado pelo então 
Cardeal Ratzinger (Prefeito da Congregação para Doutrina da Fé) sobre a Teologia da 
Libertação[13]aponta como motivações da Teologia da Libertação: 

1. A impaciência e o desejo de ser eficazes de alguns cristãos que, perdida a confiança em 
qualquer outro método, voltaram-se para a análise marxista. 

2. Pensavam que uma situação intolerável exige uma ação eficaz que não pode mais ser 
adiada. Uma ação eficaz supõe uma análise científica das causas estruturais da miséria. 
O marxismo seria o instrumental para semelhante análise. Bastaria aplicá-lo à situação 
a América Latina. 

3. Uma concepção totalizante impõe a sua lógica e leva as teologias da libertação a aceitar 
um conjunto de posições incompatíveis com a visão cristã do homem. Com efeito, o 
núcleo ideológico, tomado do marxismo e, que serve de ponto de referência, exerce a 
função de princípio determinante. 
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Segundo Gonçalves,[14] o nascimento e o desenvolvimento da Teologia da Libertação na 
América Latina e no Caribe se deve basicamente a três fatores:  
 

1. Situação política, econômica e social do continente: A Teologia da Libertação foi 
gestada durante os regimes antipopulares que governavam países do continente. 

2. O desenvolvimento do marxismo como instrumento de análise social: as ciências 
sociais, entre elas a análise marxista eram utilizados para compreender a origem das 
contradições da sociedade, embora, segundo Gonçalves, o marxismo não fosse 
utilizado como ferramenta para construção do projeto social alternativo. 

3. Mudanças no âmbito da Igreja Católica. Do ponto de vista católico, algumas mudanças 
na Igreja possibilitaram o surgimento da Teologia da Libertação: 

1. A experiência da Ação Católica e seu método VER-JULGAR-AGIR. Esta 
pedagogia ajudou na busca de uma compreensão crítica da realidade e 
impulsionou uma ação transformadora. 

2. A realização do Concílio Vaticano II, entre 1962-1965 e a busca de diálogo da 
Igreja com o mundo moderno. 

3. A Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, 
em Medellín, Colômbia, ocorrida na vigência dos regimes militares. 

4. O florescimento das Comunidades Eclesiais de Base, que impulsionadas pela 
Conferência de Medellín e pela pedagogia da Ação Católica através do método 
VER-JULGAR-AGIR, lutavam pela transformação social. 

5. O enfrentamento dos regimes militares por parte dos bispos, quer através 
das conferências episcopais nacionais, quer por bispos isolados, como 
Dom Hélder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Paulo Evaristo Arns, 
Dom Oscar Romero, entre outros. 

As mudanças ocorridas na sociedade desde então apresentam novos desafios da 
contemporaneidade, como o neoliberalismo econômico e a exclusão social, a globalização, o 
pluralismo cultural e religioso,[16] a crise das igrejas cristãs históricas ante o fenômeno da pós-
modernidade. Uma das instituições na América Latina que se dedicou a apologia da Teologia 
da Libertação é a "Unisinos", instituição de ensino superior jesuíta do Rio Grande do Sul, que 
no final de 2011 promoveu o "Congresso Continental de Teologia",[17] que reuniu muitas 
antigos proponentes da teologia da libertação, para fundir seus princípios com os documentos 
do Concílio Vaticano II, que completou 50 anos em 2011. Essa visão entra em choque com a 
interpretação que a Santa Sé e os Papas, responsáveis pelas próprias publicações dos 
documentos conciliares, e de sua interpretação desde então, esta foi reconfirmada no Sínodo em 
Roma no mesmo ano.  
 
Declinio  
Algumas setores mais conservadores da Igreja Católica oponentes à Teologia da Libertação, e 
outros como a Renovação Carismática Católica chegam a afirmar que a Teologia da Libertação 
enfrenta um acentuado declínio nos últimos anos: "Quando um movimento ou instituição teima 
em garantir que está vivo é porque morreu e virou fantasma. A Teologia da Libertação já 
passou."  Os motivos desse declínio dever-se-iam a perseguições, morte e envelhecimento de 
expoentes dessa corrente e a baixa adesão das novas gerações.. 
 
Polêmica e críticas  
Acusa-se tal movimento de ser condescendente com a culpabilidade da Igreja, que segundo 
estudiosos, é bem menor do que julgam os promotores, e de deturpar o caminho divino, 
colocando-o em segundo plano diante da missão terrena de ajudar os pobres.  
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Integrantes do movimento afirmam que este movimento sempre foi baseado em ideais de amor 
e libertação de todas as formas de opressão (especialmente opressão econômica). Também 
afirmam que ele teria uma forte base nas escrituras sacras. Por outro lado, alguns aspectos da 
teologia da libertação têm sido fortemente criticados pela Santa Sé e por várias 
igrejas protestantes, como por exemplo o fato dos adeptos da Teologia da Libertação 
defenderem um papel político significativo para as igrejas, e pela utilização do marxismo como 
base ideológica e metodológica do movimento. 
  
Segundo o teólogo e ex-dominicano Matthew Fox, proibido, pelo então Cardeal Joseph 
Ratzinger, de ensinar a Teologia da Libertação e posteriormente expulso da ordem à qual 
pertencera por 34 anos, "a CIA esteve envolvida, especialmente com o Papa João Paulo II, no 
esmagamento da Teologia da Libertação em toda a América do Sul, substituindo líderes do 
movimento teológico que se deturpa da doutrina da Igreja Católica (explicado em sua 
totalidade pelo então Cardeal Joseph Ratzinger), inclusive bispos e cardeais, por integrantes 
da Opus Dei, uma prelazia pessoal fundada por São José Maria Escrivá". 
 
Posição da Igreja Católica  
Na Igreja Católica, a Congregação para a Doutrina da Fé publicou dois documentos sobre esta 
teologia, Libertatis nuntius ("Instrução sobre alguns aspectos da Teologia da Libertação"), 
em 1984,[23] e Libertatis Conscientia, de 1986,  embora nunca tenha condenado formal e 
definitivamente a Teologia da Libertação. Os documentos, defendem a importância do 
compromisso radical para com os pobres, com ressalvas por fazer uma releitura marxista e de 
outras ideologias políticas da religião, por serem elas incompatíveis com a doutrina católica. 
Outros afirmam que o que ocorreu não foi uma crítica ou repressão ao movimento em si, mas 
sim correção de certos exageros de alguns de seus representantes (como sacerdotes mais 
tendentes à política). O Papa João Paulo II dirigiu uma carta à CNBB, em 9 de abril de 1986, 
pedindo o verdadeiro desenvolvimento desta teologia, ao excluir-se seus princípios incorretos: 
  
“Na medida em que se empenha por encontrar aquelas respostas justas – penetradas de 
compreensão para com a rica experiência da Igreja neste País, tão eficazes e construtivas 
quanto possível e ao mesmo tempo consonantes e coerentes com os ensinamentos do 
Evangelho, da Tradição viva e do perene Magistério da Igreja – estamos convencidos, nós e os 
senhores, de que a Teologia da Libertação é não só oportuna, mas útil e necessária. Ela deve 
constituir uma nova etapa - em estreita conexão com as anteriores - daquela reflexão teológica 
iniciada com a tradição apostólica e continuada com os grandes padres e doutores, com o 
magistério ordinário e extraordinário e, na época mais recente, com o rico patrimônio 
da Doutrina Social da Igreja expressa em documentos que vão da Rerum Novarum a Laborem 
Exercens.” 
 
A carta do Papa aos bispos brasileiros expressa, ainda: "Os pobres deste país, que tem nos 
senhores os seus pastores, os pobres deste continente são os primeiros a sentir urgente 
necessidade deste evangelho da libertação radical e integral. Sonegá-lo seria defraudá-los e 
desiludi-los." Para concluir, o texto incita ao verdadeiro desenvolvimento da Teologia da 
Libertação "de modo homogêneo e não heterogêneo com relação à teologia de todos os 
tempos, em plena fidelidade à doutrina da Igreja, atenta a um amor preferencial e não 
excludente nem exclusivo para com os pobres." Assim a Igreja Católica rejeita qualquer 
doutrina que foque exclusivamente nos aspectos materiais do homem, e exclua Deus. Desse 
modo, o então Cardeal Ratzinger, no retiro espiritual que pregou ao Papa João Paulo II, e aos 
Cardeais em 1986, escreveu: 
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"Sem resposta para a fome da verdade, sem cura das doenças da alma 
ferida por causa da mentira ou, numa palavra, sem a verdade e sem Deus, o homem 
não se pode se salvar. Aqui descobrimos a essência da mentira do demônio. Deus 
aparece na sua visão do mundo como supérfluo, desnecessário à salvação do homem. 
Deus é um luxo dos ricos. Segundo ele, a única coisa decisiva é o pão, a matéria. O 
centro do homem seria o estômago". 

 
E perguntou o Cardeal Ratzinger, falando aos Cardeais: "Porventura não existe uma 
tendência, também entre nós, de adiar o anúncio da verdade de Deus, para antes fazer as 
coisas "mais necessárias"? Vemos, porém, que um desenvolvimento econômico sem 
desenvolvimento espiritual destrói o homem e o mundo".[26] 
Reposicionamentos e críticas[editar | editar código-fonte] 
Clodovis Boff, professor da PUC/PR e importante teórico da Teologia da Libertação, irmão 
do padre afastado de suas funções sacerdotais Leonardo Boff, escreveu um longo 
artigo[27] apontando importantes desvios na teologia da libertação. Sintetiza sua crítica em 
dois pontos: "a Teologia da Libertação (...) devido à sua ambiguidade epistemológica, 
acabou se desencaminhando: colocou os pobres em lugar de Cristo. Dessa inversão de 
fundo resultou um segundo equívoco: instrumentalização da fé "para" a libertação. Erros 
fatais, por comprometerem os bons frutos desta oportuna teologia." 
Com o envelhecimento de seus mais importantes teólogos, vozes importantes de dentro do 
movimento passaram a apoiar o reposicionamento da Teologia da Libertação como 
Teologia da Cidadania. 
  
Fórum Mundial de Teologia e Libertação  
Os teólogos da libertação atualmente reúnem-se no Fórum Mundial de Teologia e 
Libertação. Este fórum surgiu de um encontro de teólogos durante o III Fórum Social 
Mundial, em 2003. O primeiro Fórum Mundial ocorreu em Porto Alegre, em janeiro de 
2005. O II Fórum ocorreu em janeiro de 2007 em Nairóbi, capital do Quênia, com o tema 
“Espiritualidade para outro mundo possível”. Estes Fóruns antecedem o Fórum Social 
Mundial (FSM). O último fórum ocorreu em Belém (Pará) de 21 a 25 de janeiro de 2009. 
Seu tema geral foi Água, Terra, Teologia - para outro mundo possível. A proposta do 
fórum é reunir teólogos e teólogas cristãs dos diversos continentes que trabalhem com o 
tema da libertação, em todas as suas dimensões, tornando-se "um espaço de encontro para 
reflexão teológica de alternativas e possibilidades de mundo, tendo em vista contribuir 
para a construção e uma rede mundial de teologias contextuais marcadas por perspectivas 
de libertação". 
 
O IV Fórum Mundial de Teologia e Libertação foi realizada de 5 a 11 de fevereiro de 2011, 
em Dacar, Senegal, junto ao 10º Fórum Social Mundial  No evento estiveram presentes 
cerca de 110 teólogos e teólogas de diversas tradições religiosas e de diferentes partes do 
mundo, com o objetivo de promover o diálogo entre as religiões e as práticas sociais. 
 
Reabilitação 
A posição do Vaticano diante da Teologia da Libertação mudou sensivelmente desde a 
eleição do Papa Francisco, já que ele mesmo se formou na Argentina na "Teologia do 
Povo".[32] Pouco depois de assumir o cargo, o Papa Francisco recebeu a 11 de setembro de 
2013 ao padre [Ordem dos Pregadores|dominicano]] Gustavo Gutiérrez, em um gesto visto 
por algumas pessoas como "um passo para a reabilitação total da Teologia da Libertação". 
Em 2004, o cardeal Gerhard Ludwig Müller e Gustavo Gutiérrez publicaram um livro na 
Alemanha, Pobres e para os Pobres. Müller foi nomeado em 2012 como prefeito 
da Congregação para a Doutrina da Fé, e em 2014 foi reimpresso seu livro em italiano, com 
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prólogo do proprio Papa Francisco, abrindo o caminho para o que alguns especialistas 
consideram como uma "Teologia da Libertação normalizada", o que agora causa uma 
atenção considerável. No dia 3 de fevereiro de 2015 o Papa Francisco aprovou o decreto 
de beatificação da Congregação para as Causas dos Santos, que declarou 
ao arcebispo de San Salvador, Óscar Romero, mártir da Igreja, assassinado por «ódio à 
fé».[35] Dom Romero defendia ativamente a "opção preferencial pelos pobres" e tornou-se 
um dos símbolos da Teologia da Libertação na América Latina. Por outro lado, em seu 
discurso aos dirigentes da Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM), durante 
a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, o Papa Francisco alertou para o risco 
da ideologização da mensagem evangélica quando a teologia toma como base as ciências 
sociais: 

 
 

13. Teologia da Prosperidade 
 
O evangelicalismo brasileiro apresenta características apreciáveis e preocupantes. Entre estas 
últimas está o gosto por novidades. Líderes e fiéis sentem que, para manter o interesse pelas 
coisas de Deus, é preciso que de tempos em tempos surja um ensino novo, uma nova ênfase ou 
experiência. Geralmente tais inovações têm sua origem nos Estados Unidos. Assim como 
outros países, o Brasil é um importador e consumidor de bens materiais e culturais norte-
americanos. Isso ocorre também na área religiosa. Um movimento de origem americana que 
tem tido enorme receptividade no meio evangélico brasileiro desde os anos 80 é a chamada 
teologia da prosperidade. Também é conhecida como “confissão positiva”, “palavra da fé”, 
“movimento da fé” e “evangelho da saúde e da prosperidade”. A história das origens desse 
ensino revela aspectos questionáveis que devem servir de alerta para os que estão fascinados 
com ele. Ao contrário do que muitos imaginam, as idéias básicas da confissão positiva não 
surgiram no pentecostalismo, e sim em algumas seitas sincréticas da Nova Inglaterra, no início 
do século 20. Todavia, por causa de algumas afinidades com a cosmovisão pentecostal, como a 
crença em profecias, revelações e visões, foi em círculos pentecostais e carismáticos que a 
confissão positiva teve maior acolhida, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. A história de 
seus dois grandes paladinos irá elucidar as raízes dessa teologia popular e mostrar por que ela é 
danosa para a integridade do evangelho.  
 
 
Essek W. Kenyon, o pioneiro  
 
Embora os adeptos da teologia da prosperidade considerem Kenneth Hagin o pai desse 
movimento, pesquisas cuidadosas feitas por vários estudiosos, como D. R. McConnell, 
demonstraram conclusivamente que o verdadeiro originador da confissão positiva foi Essek 
William Kenyon (1867-1948). Esse evangelista de origem metodista nasceu no condado de 
Saratoga, Estado de Nova York, e se converteu na adolescência. Em 1892 mudou-se para 
Boston, onde estudou no Emerson College, conhecido por ser um centro do chamado 
movimento “transcendental” ou “metafísico”, que deu origem a várias seitas de orientação 
duvidosa. Uma das influências recebidas e reconhecidas por Kenyon nessa época foi a de Mary 
Baker Eddy, fundadora da Ciência Cristã. Kenyon iniciou o Instituto Bíblico Betel, que dirigiu 
até 1923. Transferiu-se então para a Califórnia, onde fez inúmeras campanhas evangelísticas. 
Pregou diversas vezes no célebre Templo Angelus, em Los Angeles, da evangelista Aimee 
Semple McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastoreou igrejas batistas 
independentes em Pasadena e Seattle e foi um pioneiro do evangelismo pelo rádio, com sua 
“Igreja do Ar”. As transcrições gravadas de seus programas serviram de base para muitos de 



137 
 

137 
 

seus escritos. Cunhou muitas expressões populares do movimento da fé, como “O que eu 
confesso, eu possuo”. Antes de morrer, em 1948, encarregou a filha Ruth de dar continuidade 
ao seu ministério e publicar seus escritos.  
 
Quais eram as crenças dos tais grupos metafísicos? Eles ensinavam que a verdadeira realidade 
está além do âmbito físico. A esfera do espírito não só é superior ao mundo físico, mas controla 
cada um dos seus aspectos. Mais ainda, a mente humana pode controlar a esfera espiritual. 
Portanto, o ser humano tem a capacidade inata de controlar o mundo material por meio de sua 
influência sobre o espiritual, principalmente no que diz respeito à cura de enfermidades. 
Kenyon acreditava que essas idéias não somente eram compatíveis com o cristianismo, mas 
podiam aperfeiçoar a espiritualidade cristã tradicional. Mediante o uso correto da mente, o 
crente poderia reivindicar os plenos benefícios da salvação.  
 
 
Kenneth Hagin, o divulgador 
 
O grande divulgador dos ensinos de Kenyon, a ponto de ser considerado o pai do movimento 
da fé, foi Kenneth Erwin Hagin (1917-2003). Ele nasceu em McKinney, Texas, com um sério 
problema cardíaco. Teve uma infância difícil, principalmente depois dos 6 anos, quando o pai 
abandonou a família. Pouco antes de completar 16 anos sua saúde piorou e ele ficou confinado 
a uma cama. Teve então algumas experiências marcantes. Após três visitas ao inferno e ao céu, 
converteu-se a Cristo. Refletindo sobre Marcos 11.23-24, chegou à conclusão de que era 
necessário crer, declarar verbalmente a fé e agir como se já tivesse recebido a bênção (“creia no 
seu coração, decrete com a boca e será seu”). Pouco depois, obteve a cura de sua enfermidade.  
Em 1934 Hagin começou seu ministério como pregador batista e três anos depois se associou 
aos pentecostais. Recebeu o batismo com o Espírito Santo e falou em línguas. No mesmo ano 
foi licenciado como pastor das Assembléias de Deus e pastoreou várias igrejas no Texas. Em 
1949 começou a envolver-se com pregadores independentes de cura divina e em 1962 fundou 
seu próprio ministério. Finalmente, em 1966 fez da cidade de Tulsa, em Oklahoma, a sede de 
suas atividades. Ao longo dos anos, o Seminário Radiofônico da Fé, a Escola Bíblica por 
Correspondência Rhema, o Centro de Treinamento Bíblico Rhema e a revista “Word of Faith” 
(Palavra da Fé) alcançaram um imenso número de pessoas. Outros recursos utilizados foram 
fitas cassete e mais de cem livros e panfletos. Hagin dizia ter recebido a unção divina para ser 
mestre e profeta. Em seu fascínio pelo sobrenatural, alegou ter tido oito visões de Jesus Cristo 
nos anos 50, bem como diversas outras experiências fora do corpo. Segundo ele, seus ensinos 
lhe foram transmitidos diretamente pelo próprio Deus mediante revelações especiais. Todavia, 
ficou comprovado posteriormente que ele se inspirou grandemente em Kenyon, a ponto de 
copiar, quase palavra por palavra, livros inteiros desse antecessor. Em uma tese de mestrado na 
Universidade Oral Roberts, D. R. McConnell demonstrou que muito do que Hagin afirmou ter 
recebido de Deus não passava de plágio dos escritos de Kenyon. A explicação bastante suspeita 
dada por Hagin é que o Espírito Santo havia revelado as mesmas coisas aos dois. 
  
 
Reflexos no Brasil  
 
Os ensinos de Hagin influenciaram um grande número de pregadores norte-americanos, a 
começar de Kenneth Copeland, seu herdeiro presuntivo. Outros seguidores seus foram Benny 
Hinn, Frederick Price, John Avanzini, Robert Tilton, Marilyn Hickey, Charles Capps, Hobart 
Freeman, Jerry Savelle e Paul (David) Yonggi Cho, entre outros. Em 1979, Doyle Harrison, 
genro de Hagin, fundou a Convenção Internacional de Igrejas e Ministros da Fé, uma virtual 
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denominação. Nos anos 80, os ensinos da confissão positiva e do evangelho da prosperidade 
chegaram ao Brasil. Um dos primeiros a difundi-lo foi Rex Humbard. Marilyn Hickey, John 
Avanzini e Benny Hinn participaram de conferências promovidas pela Associação de Homens 
de Negócios do Evangelho Pleno (Adhonep). Outros visitantes foram Robert Tilton e Dave 
Robertson 
.  
 
Entre as primeiras manifestações do movimento estavam a Igreja do Verbo da Vida e o 
Seminário Verbo da Vida (Guarulhos), a Comunidade Rema (Morro Grande) e a Igreja Verbo 
Vivo (Belo Horizonte). Alguns líderes que abraçaram essa teologia foram Jorge Tadeu, das 
Igrejas Maná (Portugal); Cássio Colombo (“tio Cássio”), do Ministério Cristo Salva, em São 
Paulo; o “apóstolo” Miguel Ângelo da Silva Ferreira, da Igreja Evangélica Cristo Vive, no Rio 
de Janeiro, e R. R. Soares, responsável pela publicação da maior parte dos livros de Hagin no 
Brasil. Talvez a figura mais destacada dos primeiros tempos tenha sido a pastora Valnice 
Milhomens, líder do Ministério Palavra da Fé, que conheceu os ensinos da confissão positiva 
na África do Sul. As igrejas brasileiras sofreram o impacto de uma avalanche de livros, fitas e 
apostilas sobre confissão positiva. Ricardo Gondim observou em 1993: “Com livros 
extremamente simples, [Hagin] conseguiu influenciar os rumos da igreja no Brasil mais do que 
qualquer outro líder religioso nos últimos tempos”.  
 
 
Conclusão  
Além de apresentar ensinos questionáveis sobre a fé, a oração e as prioridades da vida cristã, e 
de relativizar a importância das Escrituras por meio de novas revelações, a teologia da 
prosperidade, através dos escritos de seus expoentes, apresenta outras ênfases preocupantes no 
seu entendimento de Deus, de Jesus Cristo, do ser humano e da salvação. A partir dos anos 80, 
várias denominações pentecostais norte-americanas se posicionaram oficialmente contra os 
excessos desse movimento (Assembléias de Deus, Evangelho Quadrangular e Igreja de Deus). 
Autores como Charles Farah, Gordon Fee, D. R. McConnell e Hank Hanegraaff, todos 
simpatizantes do movimento carismático, escreveram obras contestando a confissão positiva e 
suas implicações. Eles destacaram como, embora essa teologia pareça uma maneira empolgante 
de encarar a Bíblia, ela se distancia em pontos cruciais da fé cristã histórica.  
 
 
No Brasil, três obras significativas publicadas em 1993 -- “O Evangelho da Prosperidade”, de 
Alan B. Pieratt; “O Evangelho da Nova Era”, de Ricardo Gondim; e “Supercrentes”, de Paulo 
Romeiro -- alertaram solenemente as igrejas evangélicas para esses perigos. Tristemente, vários 
grupos, principalmente os que têm maior visibilidade na mídia, estão cada vez mais 
comprometidos com essa teologia desconhecida da maior parte da história da igreja. Ao 
defenderem e legitimarem os valores da sociedade secular (riqueza, poder e sucesso), e ao 
oferecerem às pessoas o que elas ambicionam, e não o que realmente necessitam aos olhos de 
Deus, tais igrejas crescem de maneira impressionante, mas perdem grande oportunidade de 
produzir um impacto salutar e transformador na sociedade brasileira.  
 
 
 

 
14. Desafios da Etica e da Moral na prática 

 ministerial na Pós-Modernidade 
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         A palavra “ética” vem do grego ethos e se refere aos costumes ou práticas que são 
aprovados por uma cultura. A ética é a ciência da moral ou dos valores e tem a ver com as 
normas sob as quais o indivíduo e a sociedade vivem. Essas normas podem variar grandemente 
de uma cultura para outra e dependem da fonte de autoridade que lhes serve de fundamento. A 
ética cristã tem elementos distintivos em relação a outros sistemas. O teólogo Emil Brunner 
declarou que a ética cristã é a ciência da conduta humana que se determina pela conduta divina. 
Os fundamentos da ética cristã encontram-se nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, 
entendidas como a revelação especial de Deus aos seres humanos.A ética é importante para a 
vida diária do cristão. A cada momento precisamos tomar decisões que afetam a outros e a nós 
mesmos. A ética cristã ajuda as pessoas a encarar seus valores e deveres de uma perspectiva 
correta, a perspectiva de Deus. Ela mostra ao ser humano o quanto está distante dos alvos de 
Deus para a sua vida, mas o ajuda a progredir em direção esse ideal. Se fosse possível declarar 
em uma só sentença a totalidade do dever social e moral do ser humano, poderíamos fazê-lo 
com as palavras de Jesus: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma 
e de todo o teu entendimento... e amarás o teu próximo como a ti mesmo”. (Mt 22, 37 e 39)  
 

Tomando Decisões  

Todos nós tomamos diariamente dezenas de decisões. Fazemos escolhas, optamos, 
resolvemos e determinamos aquilo que tem a ver com nossa vida individual; a vida da empresa, 
da igreja, a vida da nossa família... Enfim, a vida de nossos semelhantes.  Ninguém faz isso no 
vácuo. Antigamente pensava-se que era possível pronunciar-se sobre um determinado assunto 
de forma inteiramente objetiva, isto é, isenta de quaisquer pré-concepções ou pré-convicções. 
Hoje, sabe-se que nem mesmo na área das chamadas “ciências exatas” é possível fazer pesquisa 
sem sermos influenciados pelo que somos, cremos, desejamos, objetivamos e vivemos. As 
decisões que tomamos são invariavelmente influenciadas pelo horizonte do nosso próprio 
mundo individual e social. Ao elegermos uma determinada solução em detrimento de outra, o 
fazemos baseados num padrão, num conjunto de valores do que acreditamos ser certo ou 
errado. É isso que chamamos de ética.  A nossa palavra "ética" vem do grego eqikh, que 
significa um hábito, costume ou rito. Com o tempo, passou a designar qualquer conjunto de 
princípios ideais da conduta humana, as normas a que devem ajustar-se as relações entre os 
diversos membros de uma sociedade. Ética é o conjunto de valores ou padrão pelo qual uma 
pessoa entende o que seja certo ou errado e toma decisões.  
 

1. Alternativas Eticas  

Cada um de nós tem uma ética. Cada um de nós, por mais influenciado que seja pelo 
relativismo e pelo pluralismo de nossos dias, tem um sistema de valores interno que consulta 
(nem sempre, a julgar pela incoerência de nossas decisões...!) no processo de fazer escolhas. 
Nem sempre estamos conscientes dos valores que compõem esse sistema, mas eles estão lá, 
influenciando decisivamente nossas opções. Os estudiosos do assunto geralmente agrupam as 
alternativas éticas de acordo com o seu princípio orientador fundamental. As principais são: 
humanística, natural e religiosa. 

 
1.1 Éticas Humanísticas  

As chamadas éticas humanísticas são aquelas que tomam o ser humano como a medida 
de todas as coisas, seguindo o conhecido axioma do antigo pensador sofista Protágoras (485-
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410 AC). Ou seja, são aquelas éticas que favorecem escolhas e decisões voltadas para o homem 
como seu valor maior.  
 
1.2 Hedonismo  
               Uma forma de ética humanística é o hedonismo. Esse sistema ensina que o certo é 
aquilo que é agradável. A palavra "hedonismo" vem do grego |hdonh, "prazer". Como 
movimento filosófico, teve sua origem nos ensinos de Epicuro e de seus discípulos, cuja 
máxima famosa era "comamos e bebamos porque amanhã morreremos". O epicurismo era um 
sistema de ética que ensinava, em linhas gerais, que para ter uma vida cheia de sentido e 
significado, cada indivíduo deveria buscar acima de tudo aquilo que lhe desse prazer ou 
felicidade. Os hedonistas mais radicais chegavam a ponto de dizer que era inútil tentar 
adivinhar o que dá prazer ao próximo.  Como conseqüência de sua ética, os hedonistas se 
abstinham da vida política e pública, preferiam ficar solteiros, censurando o casamento e a 
família como obstáculos ao bem maior, que é o prazer individual. Alguns chegavam a defender 
o suicídio, visto que a morte natural era dolorosa. Como movimento filosófico, o hedonismo 
passou, mas certamente a sua doutrina central permanece em nossos dias. Somos todos 
hedonistas por natureza. Freqüentemente somos motivados em nossas decisões pela busca 
secreta do prazer. A ética natural do homem é o hedonismo. Instintivamente, ele toma decisões 
e faz escolhas tendo como princípio controlador buscar aquilo que lhe dará maior prazer e 
felicidade. O individualismo exacerbado e o materialismo moderno são formas atuais de 
hedonismo. Muito embora o cristianismo reconheça a legitimidade da busca do prazer e da 
felicidade individuais, considera a ética hedonista essencialmente egoísta, pois coloca tais 
coisas como o princípio maior e fundamental da existência humana.  

 
1.3. Utilitarismo  

Outro exemplo de ética humanística é o utilitarismo, sistema ético que tem como valor 
máximo o que considera o bem maior para o maior número de pessoas. Em outras palavras, "o 
certo é o que for útil". As decisões são julgadas, não em termos das motivações ou princípios 
morais envolvidos, mas dos resultados que produzem. Se uma escolha produz felicidade para as 
pessoas, então é correta. Os principais proponentes da ética utilitarista foram os filósofos 
ingleses Jeremy Bentham e John Stuart Mill. A ética utilitarista pode parecer estar alinhada 
com o ensino cristão de buscarmos o bem das pessoas. Ela chega até a ensinar que cada 
indivíduo deve sacrificar seu prazer pelo da coletividade (ao contrário do hedonismo). 
Entretanto, é perigosamente relativista: quem vai determinar o que é o bem da maioria? Os 
nazistas dizimaram milhões de judeus em nome do bem da humanidade. Antes deles, já era 
popular o adágio "o fim justifica os meios". O perigo do utilitarismo é que ele transforma a 
ética simplesmente num pragmatismo frio e impessoal: decisões certas são aquelas que 
produzem soluções, resultados e números.  Pessoas influenciadas pelo utilitarismo escolherão 
soluções simplesmente porque elas funcionam, sem indagar se são corretas ou não. Utilitaristas 
enfatizam o método em detrimento do conteúdo. Eles querem saber “como” e não “por quê? 
Talvez um bom exemplo moderno seja o escândalo sexual Clinton/Lewinski. Numa sociedade 
bastante marcada pelo utilitarismo, como é a americana, é compreensível que as pessoas se 
dividam quanto a um impeachment do presidente Clinton, visto que sua administração tem 
produzido excelentes resultados financeiros para o país.  

 
1.4 Existencialismo  

Ainda podemos mencionar o existencialismo, como exemplo de ética humanística. 
Defendido em diferentes formas por pensadores como Kierkegaard, Jaspers, Heiddeger, Sartre 
e Simone de Beauvoir, o existencialismo é basicamente pessimista. Existencialistas são céticos 
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quanto a um futuro róseo ou bom para a humanidade; são também relativistas, acreditando que 
o certo e o errado são relativos à perspectiva do indivíduo e que não existem valores morais ou 
espirituais absolutos. Para eles, o certo é ter uma experiência, é agir — o errado é vegetar, ficar 
inerte. Sartre, um dos mais famosos existencialistas, disse: "O mundo é absurdo e ridículo. 
Tentamos nos autenticar por um ato da vontade em qualquer direção". Pessoas influenciadas 
pelo existencialismo tentarão viver a vida com toda intensidade, e tomarão decisões que levem 
a esse desiderato. Aldous Huxley, por exemplo, defendeu o uso de drogas, já que as mesmas 
produziam experiências acima da percepção normal. Da mesma forma, pode-se defender o 
homossexualismo e o adultério.  O existencialismo é o sistema ético dominante em nossa 
sociedade moderna. Sua influencia percebe-se em todo lugar. A sociedade atual tende a validar 
eticamente atitudes tomadas com base na experiência individual. Por exemplo, um homem que 
não é feliz em seu casamento e tem um romance com outra mulher com quem se sente bem, 
geralmente recebe a compreensão e a tolerância da sociedade.  

 
1.5 Ética Naturalística  

Esse nome é geralmente dado ao sistema ético que toma como base o processo e as leis 
da natureza. O certo é o natural — a natureza nos dá o padrão a ser seguido. A natureza, numa 
primeira observação, ensina que somente os mais aptos sobrevivem e que os fracos, doentes, 
velhos e debilitados tendem a cair e a desaparecer à medida que a natureza evolui. Logo, tudo 
que contribuir para a seleção do mais forte e a sobrevivência do mais apto, é certo e bom; e 
tudo o que dificultar é errado e mau.  Por incrível que possa parecer, essa ética teve defensores 
como Trasímaco (sofista, contemporâneo de Sócrates), Maquiavel, e o Marquês de Sade. 
Modernamente, Nietzsche e alguns deterministas biológicos, como Herbert Spencer e Julian 
Huxley.  A ética naturalística tem alguns pressupostos acerca do homem e da natureza baseados 
na teoria da evolução: (1) a natureza e o homem são produtos da evolução; (2) a seleção natural 
é boa e certa. Nietzsche considerava como virtudes reais a severidade, o egoísmo e a 
agressividade; vícios seriam o amor, a humildade e a piedade.  Pode-se perceber a influência da 
ética naturalística claramente na sociedade moderna. A tendência de legitimar a eliminação dos 
menos aptos se observa nas tentativas de legalizar o aborto e a eutanásia em quaisquer 
circunstâncias. Os nazistas eliminaram doentes mentais e esterilizaram os "inaptos" 
biologicamente. Sade defendia a exploração dos mais fracos (mulheres, em especial). Nazistas 
defenderam o conceito da raça branca germânica como uma raça dominadora, justificando 
assim a eliminação dos judeus e de outros grupos. Ainda hoje encontramos pichações feitas por 
neo-nazistas nos muros de São Paulo contra negros, nordestinos e pobres. Conscientemente ou 
não, pessoas assim seguem a ética naturalística da sobrevivência dos mais aptos e da destruição 
dos mais fracos. Os cristãos entendem que uma ética baseada na natureza jamais poderá ser 
legítima, visto que a natureza e o homem se encontram hoje radicalmente desvirtuados como 
resultado do afastamento da humanidade do seu Criador. A natureza como a temos hoje se 
afasta do estado original em que foi criada. Não pode servir como um sistema de valores para a 
conduta dos homens. 

 
1.6 Éticas Religiosas  

São aqueles sistemas de valores que procuram na divindade (Deus ou deuses) o motivo 
maior de suas ações e decisões. Nesses sistemas existe uma relação inseparável entre ética e 
religião. O juiz maior das questões éticas é o que a divindade diz sobre o assunto. 
Evidentemente, o conceito de Deus que cada um desse sistema mantém, acabará por influenciar 
decisivamente o código ético e o comportamento a ser seguido.  

 
1.7 Éticas  Não Cristãs da Pós-Modernidade 
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No mundo grego antigo os deuses foram concebidos (especialmente nas obras de 
Homero) como similares aos homens, com paixões e desejos bem humanos e sem muitos 
padrões morais (muito embora essa concepção tenha recebido muitas críticas de filósofos 
importantes da época). Além de dominarem forças da natureza, o que tornava os deuses 
distintos dos homens é que esses últimos eram mortais. Não é de admirar que a religião grega 
clássica não impunha demandas e restrições ao comportamento de seus adeptos, a não ser por 
grupos ascéticos que seguiam severas dietas religiosas buscando a purificação.  O conceito 
hindú de não matar as vacas vem de uma crença do período védico que associa as mesmas a 
algumas divindades do hinduísmo, especialmente Krishna. O culto a esse deus tem elementos 
pastoris e rurais. 

 
A Liderança Cristã em nossos dias vem enfrentando uma série de desafios com relação 

aos costumes e à cultura social na pos-modernidade evidenciada pela licenciosidade dos 
costumes éticos e morais que se confrontam com os ensinos da Palavra de Deus, e com a 
globalização através das mídias informacionais inteligentes, essa liberalidade dos costumes da 
ética e da moral vem rompendo uma série de paradigmas bíblicas e espirituais, consideradas 
assim pelos cristãos conservadores como uma quebra de paradigmas, tidas como verdade 
eternas e imutáveis, verdadeiros axiomas inalterados pela cultura moderna. Práticas como a 
liberação do Aborto; a descriminação das drogas; o casamento entre pessoas do mesmo sexo; o 
questionamento sobre o gênero humano em que a sexualidade deve ser considerada como 
biológica definida entre macho e fêmea; além de outros questionamentos sobre o preconceito, a 
discriminação racial, são desafios contemporâneos que requer um posicionamento dos lideres 
religiosos atuais, para não comprometer aquilo que pregamos e defendemos. 

 
O que pensamos acerca de Deus irá certamente influenciar nosso sistema interno de 

valores bem como o processo decisório que enfrentamos todos os dias. Isso vale também para 
ateus e agnósticos. O seu sistema de valores já parte do pressuposto de que Deus não existe. E 
esse pressuposto inevitavelmente irá influenciar suas decisões e seu sistema de valores.  É 
muito comum na sociedade moderna o conceito de que Deus (ou deuses?) seja uma espécie de 
divindade benevolente que contempla com paciência e tolerância os afazeres humanos sem 
muita interferência, a não ser para ajudar os necessitados, especialmente seus protegidos e 
devotos. Essa concepção de Deus não exige mais do que simplesmente um vago código de 
ética, geralmente baseado no que cada um acha que é certo ou errado diante desse Deus.  

 
2.  A Ética Cristã  

Á ética cristã é o sistema de valores morais associado ao Cristianismo histórico e que 
retira dele a sustentação teológica e filosófica de seus preceitos.  Como as demais éticas já 
mencionadas acima, a ética cristã opera a partir de diversos pressupostos e conceitos que 
acredita estão revelados nas Escrituras Sagradas pelo único Deus verdadeiro. São estes:  

 
1. A existência de um único Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra. A ética cristã 
parte do conceito de que o Deus que se revela nas Escrituras Sagradas é o único Deus 
verdadeiro e que, sendo o criador do mundo e da humanidade, deve ser reconhecido e 
crido como tal e a sua vontade respeitada e obedecida.  
 
2. A humanidade está num estado decaído, diferente daquele em que foi criada. A ética 
cristã leva em conta, na sistematização e sintetização dos deveres morais e práticos das 
pessoas, que as mesmas são incapazes por si próprias de reconhecer a vontade de Deus e 
muito menos de obedecê-la. Isso se deve ao fato de que a humanidade vive hoje em 
estado de afastamento de Deus, provocado inicialmente pela desobediência do primeiro 
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casal. A ética cristã não tem ilusões utópicas acerca da "bondade inerente" de cada 
pessoa ou da intuição moral positiva de cada uma para decidir por si própria o que é 
certo e o que é errado. Cegada pelo pecado, a humanidade caminha sem rumo moral, 
cada um fazendo o que bem parece aos seus olhos. As normas propostas pela ética cristã 
pressupõem a regeneração espiritual do homem e a assistência do Espírito Santo, para 
que o mesmo venha a conduzir-se eticamente diante do Criador.  
 
3. O homem não é moralmente neutro, mas inclinado a tomar decisões contrárias a 
Deus, ao próximo. Esse pressuposto é uma implicação inevitável do anterior. As 
pessoas, no estado natural em que se encontram (em contraste ao estado de regeneração) 
são movidas intuitivamente, acima de tudo, pela cobiça e pelo egoísmo, seguindo muito 
naturalmente (e inconscientemente) sistemas de valores descritos acima como 
humanísticos ou naturalísticos. Por si sós, as pessoas são incapazes de seguir até mesmo 
os padrões que escolhem para si, violando diariamente os próprios princípios de conduta 
que consideram corretos.  
 
4. Deus revelou-se à humanidade. Essa pressuposição é fundamental para a ética cristã, 
pois é dessa revelação que ela tira seus conceitos acerca do mundo, da humanidade e 
especialmente do que é certo e do que é errado. A ética cristã reconhece que Deus se 
revela como Criador através da sua imagem em nós. Cada pessoa traz, como criatura de 
Deus, resquícios dessa imagem, agora deformada pelo egoísmo e desejos de autonomia 
e independência de Deus. A consciência das pessoas, embora freqüentemente ignorada e 
suprimida, reflete por vezes lampejos dos valores divinos. Deus também se revela 
através das coisas criadas. O mundo que nos cerca é um testemunho vivo da divindade, 
poder e sabedoria de Deus, muito mais do que o resultado de milhões de anos de 
evolução cega. Entretanto é através de sua revelação especial nas Escrituras que Deus 
nos faz saber acerca de si próprio, de nós mesmos (pois é nosso Criador), do mundo que 
nos cerca, dos seus planos a nosso respeito e da maneira como deveríamos nos portar no 
mundo que criou.  
 
Assim, muito embora a ética cristã se utilize do bom senso comum às pessoas, depende 

primariamente das Escrituras na elaboração dos padrões morais e espirituais que devem reger 
nossa conduta neste mundo. Ela considera que a Bíblia traz todo o conhecimento de que 
precisamos para servir a Deus de forma agradável e para vivermos alegres e satisfeitos no 
mundo presente. Mesmo não sendo uma revelação exaustiva de Deus e do reino celestial, a 
Escritura, entretanto, é suficiente naquilo que nos informa a esse respeito.  Evidentemente não 
encontraremos nas Escrituras indicações diretas sobre problemas tipicamente modernos como a 
eutanásia, a AIDS, clonagem de seres humanos ou questões relacionadas com a bioética. 
Entretanto, ali encontraremos os princípios teóricos que regem diferentes áreas da vida humana. 
É na interação com esses princípios e com os problemas de cada geração, que a ética cristã 
atualiza-se e contextualiza-se, sem jamais abandonar os valores permanentes e transcendentes 
revelados nas Escrituras.  É precisamente por basear-se na revelação que o Criador nos deu que 
a ética cristã estende-se a todas as dimensões da realidade. Ela pronuncia-se sobre questões 
individuais, religiosas, sociais, políticas, ecológicas e econômicas. Desde que Deus exerce sua 
autoridade sobre todas as dimensões da existência humana, suas demandas nos alcançam onde 
nos acharmos – inclusive e principalmente no ambiente de trabalho, onde exercemos o mandato 
divino de explorarmos o mundo criado e ganharmos o nosso pão.  É nas Escrituras Sagradas, 
portanto, que encontramos o padrão moral revelado por Deus. Os Dez Mandamentos e o 
Sermão do Monte proferido por Jesus são os exemplos mais conhecidos. Entretanto, mais do 
que simplesmente um livro de regras morais, as Escrituras são para os cristãos a revelação do 
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que Deus fez para que o homem pudesse vir a conhecê-lo, amá-lo e alegremente obedecê-lo. A 
mensagem das Escrituras é fundamentalmente de reconciliação com Deus mediante Jesus 
Cristo. A ética cristã fundamenta-se na obra realizada de Cristo e é uma expressão de gratidão, 
muito mais do que um esforço para merecer as benesses divinas.  A ética cristã, em resumo, é o 
conjunto de valores morais total e unicamente baseado nas Escrituras Sagradas, pelo qual o 
homem deve regular sua conduta neste mundo, diante de Deus, do próximo e de si mesmo. Não 
é um conjunto de regras pelas quais os homens poderão chegar a Deus – mas é a norma de 
conduta pela qual poderá agradar a Deus que já o redimiu. Por ser baseada na revelação divina, 
acredita em valores morais absolutos, que são à vontade de Deus para todos os homens, de 
todas as culturas e em todas as épocas. 

 
 
 
 
 

1. A ÉTICA DO ANTIGO TESTAMENTO  
1.1  O caráter ético de Deus 

A religião dos judeus tem sido descrita como “monoteísmo ético”. O Velho Testamento 
fala da existência de um único DEUS, o criador e Senhor de todas as coisas. Esse Deus é 
pessoal e tem um caráter positivo, não negativo ou neutro. Esse caráter se revela em seus 
atributos morais. Deus é Santo (Lv 11, 45; Sl 99, 9), justo (Sl 11, 7; 145, 17), verdadeiro (Sl 
119, 160; Is 45, 19), misericordioso (Sl 103, 8; Is 55, 7), fiel (Dt 7, 9; Sl 33, 4).  
 
1.2  A natureza moral do homem 

A Escritura afirma que Deus criou o ser humano à sua semelhança (Gn 1, 26-27). Isso 
significa que o homem partilha, ainda que de modo limitado, do caráter moral de seu Criador. 
Embora o pecado haja distorcido essa imagem divina no ser humano, não a destruiu totalmente. 
Deus requer uma conduta ética das suas criaturas: “Sede santos porque eu sou santo” (Lv 19, 2; 
20, 26).  
 
1.3  A Lei de Deus 

A lei expressa o desejo que Deus tem de que as suas criaturas vivam vidas de 
integridade. Há três tipos de leis no Antigo Testamento: cerimoniais, civis e morais. Todas 
visavam disciplinar o relacionamento das pessoas com Deus e com o seu próximo. A lei inculca 
valores como a solidariedade, o altruísmo, a humildade, a veracidade, sempre visando o bem-
estar do indivíduo, da família e da coletividade.  
 
1.4 Os Dez Mandamentos 

A grande síntese da moralidade bíblica está expressa nos Dez Mandamentos (Ex 20, 1-
17; Dt 5, 6-21). As chamadas “duas tábuas da lei” mostram os deveres das pessoas para com 
Deus e para com o seu próximo. O Reformador João Calvino falava nos três usos da Lei: 
judicial, civil e santificador. Todas as confissões de fé reformadas dão grande destaque à 
exposição dos Dez Mandamentos.  
 
1.5 A contribuição dos profetas 

Alguns dos preceitos éticos mais nobres do Antigo Testamento são encontrados nos 
livros dos Profetas, especialmente Isaías, Oséias, Amós e Miquéias. Sua ênfase está não só na 
ética individual, mas social. Eles mostram a incoerência de cultuar a Deus e oferecer-lhe 
sacrifícios, sem todavia ter um relacionamento de integridade com o semelhante. Ver Isaías 1, 
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10-17; 5, 7 e 20; 10 1-2; 33, 15; Oséias 4, 1-2; 6, 6; 10, 12; Amós 5, 12-15, 21-24; Miquéias 6, 
6-8.  

 
 
2. A ÉTICA DO NOVO TESTAMENTO  

A ética do Novo Testamento não contrasta com a do Antigo, mas nele se fundamenta. 
Jesus e os Apóstolos desenvolvem e aprofundam princípios e temas que já estavam presentes 
nas Escrituras Hebraicas, dando também algumas ênfases novas.   A ética de Jesus: a ética de 
Jesus está contida nos seus ensinos e é ilustrada pela sua vida. O tema central da mensagem de 
Jesus é o conceito do “reino de Deus”. Esse reino expressa uma nova realidade em que a 
vontade de Deus é reconhecida e aceita em todas as áreas. Jesus não apenas ensinou os valores 
do reino, mas os exemplificou com a vida e o seu exemplo. . O Sermão da Montanha: uma das 
melhores sínteses da ética de Jesus está contida no Sermão da Montanha (Mateus Caps. 5 a 7). 
Os seus discípulos (os Filhos do Reino) devem caracterizar-se pela humildade, mansidão, 
misericórdia, integridade, busca da justiça e da paz, pelo perdão, pela veracidade, pela 
generosidade e acima de tudo pelo amor. A moralidade deve ser tanto externa como interna 
(sentimentos, intenções): Mt 5, 28. A fonte do mal está no coração: Mc 7, 21-23. . A vontade de 
Deus: Jesus acentua que a vontade ou o propósito de Deus é o valor supremo. Vemos isso, por 
exemplo, em Mt 19, 3-6. O maior pecado do ser humano é o amor próprio, o egocentrismo (Lc 
12, 13-21; 17, 33). Daí a ênfase nos dois grandes mandamentos que sintetizam toda a lei: Mt 
22, 37-40. Outro princípio importante é a famosa “regra de ouro”: Mt 7, 12.  

 
 A ética de Paulo: Paulo baseia toda a sua ética na realidade da redenção em Cristo. Sua 

expressão característica é “em Cristo” (II Co 5, 17; Gl 2, 20; 3, 28; Fp 4, 1). Somente por estar 
em Cristo e viver em Cristo, profundamente unido a Ele pela fé, o cristão pode agora viver uma 
nova vida, dinamizado pelo Espírito de Cristo. Todavia, o cristão não alcançou ainda a 
plenitude, que virá com a consumação de todas as coisas. Ele vive entre dois tempos: o “já” e o 
“ainda não”. . Tipicamente em suas cartas, depois de expor a obra redentora de Deus por meio 
de Cristo, Paulo apresenta uma série de implicações dessa redenção para a vida diária do crente 
em todos os aspectos (Rm 12, 1-2; Ef 4, 1) .  Entre os motivos que devem impulsionar as 
pessoas em sua conduta está a imitação de Cristo (Rm 15, 5; Gl 2, 20; Ef 5, 1-2; Fp 2, 5). Outro 
motivo fundamental é o amor (Rm 12, 9-10; I Co 13, 1-13; 16, 14; Gl 5, 6). O viver ético é 
sempre o fruto do Espírito (Gl 5, 22-23).  Na sua argumentação ética, Paulo dá ênfase ao bem-
estar da comunidade, o corpo de Cristo (Rm 12, 5; I Co 10, 17; 12, 13 e 27; Ef 4, 25; Gl 3, 28). 
Ao mesmo tempo, ele valoriza o indivíduo, o irmão por quem Cristo morreu (Rm 14, 15; I Co 
8, 11; I Ts 4, 6; Fm 16).  Acima de tudo, o crente deve viver para Deus, de modo digno dele, 
para o seu inteiro agrado: Rm 14, 8; II Co 5, 15; Fp 1, 27; Cl 1, 10; I Ts 2, 12; Tt 2, 12.  
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